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Sportsflystyret                      
 
Protokoll 2022-02 
 
Quality Airport Hotel, Gardermoen 
 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder  
   Stig Børrestuen, nestleder   
   Eva Therese Næss, styremedlem 
   Kristina Indianna Sara, styremedlem 
   Pål Vindfallet, styremedlem 
   Jone R. Mathisen, styremedlem og ungdomsrepresentant 
 

Utvalgsledere:  Roger Holm, Operasjons- og utdanningsutvalget                             
Kristian Fahlstrøm, Teknisk utvalg  

Møtet satt kl. 18:02. Styret var beslutningsdyktig.  

 
Sak 22/02  Protokoll fra møte 2021-6 

Protokoll fra møte 2021- 6 ble gjennomgått.  Status for de enkelte sakene ble 
oppsummert. 

Vedtak: Protokoll 2021-06 er tidligere godkjent av styret. 

 

Sak 22/03          Bemanning av seksjonens utvalg fra 2022   

Dagens utvalgsledere har sagt seg villig til å fortsette i en periode til. Styret 
ber utvalgslederne om å jobbe for å finne kandidater som kan overta etter 
dagens ledere på sikt.  

Styret ber videre utvalgslederne om å vurdere en utskiftning i dagens 
«bemanning» i sine respektive utvalg .Det er et sterkt ønske at en 
rekrutterer yngre medlemmer til utvalgene. Utvalgslederen må også passe 
på at slik at det ikke er noen interessekonflikt når det tas inn nye 
medlemmer i respektive utvalg. 
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Vedtak:     Utvalgslederne fortsetter i en ny periode.                    

Sak 22/04          Representanter til NLFs komiteer 

Vedtak:     Dagens representanter fortsetter.                 

Sak 22/05          Rapport fra utvalgene 
                            Rapportene gjennomgått og tatt til etterretning. 
 
Sak 22/06          Regnskap - rapport 
                           Regnskapet gjennomgått og tatt til etterretning. 
 
Sak 22/07          Innkomne henvendelser  

Gjennomgått. Stig Børrestuen påtar seg å lage utkast til svar på de 
henvendelsene der dette er aktuelt. 

 
Sak 22/08          Oversikt over aktive instruktører  
                            Klubbene har etterlyst en oversikt over aktive instruktører. 

Vedtak:     Ingen vedtak, da dette var lagt ut på nettsidene før møtestart. 

 
Sak 22/09          Ny klasse «Ultralight» - 120 kg 

Det har kommet opp et ønske om å innføre en 120 kg klasse (ultralight). 
Dette er en klasse som er i vekst rundt om i Europa og USA. 
Styret vil innhente mer informasjon omkring aktiviteten og følge opp saken i 
neste møte. 

 
Sak 22/10          Flynytt 

Vi er blitt kontaktet av leder i NLF/Motorflyseksjonen, om vi vil være med å 
diskutere Flynytt sin fremtid.  

 
Vedtak:  Sportsflyseksjonen er gjerne med å diskutere fremtiden for Flynytt. Vårt 

økonomiske bidrag vil fortsette som i dag med et obligatorisk abonnement til 
seksjonens medlemmer. 

 

Møtet hevet kl 19:30. 

 

Sigurd Brattetveit, referent (sign.) 
 
Protokollen er godkjent av styret via e-postkommunikasjon, 7. april. 
 
Distribusjonsliste: 
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Sportsflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs generalsekretær 


