Protokoll

Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 2/2014, 29. september, NLFs lokaler, Oslo
Tilstede: Stein Erik Lundblad, Petter Faye-Lund, Mariann Flasnes, Philip Evanger og Vidar
Munkelien. Styret var med dette fulltallig, og beslutningsdyktig.
Forfall: Ingen
Som observatører møtte: Tor Berg, Kai Lyche, Odd-Tore Ohnstad (komiteledere)
og Roger Holm.
Referent: Tom Bjerke.
Møtet startet kl 1718.

Sak 14/14 Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent, og saker til eventuelt ble notert.

Sak 15/14 Godkjenne protokoll fra forrige møte, saker til oppfølging
Protokollen fra møte 1/2014 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 16/14 Rapport fra komiteene
Kai Lyche kunne fra teknisk komite rapportere at det er mange nye fly som kommer inn til
landet, og at det er stor aktivitet med importgodkjenninger. Styret vedtok også å gjøre noen
presiseringer i de dokumentene som vedrører importgodkjenninger mv. Teknisk komite og
fagsjef utformer disse og får de godkjent av seksjonens leder, i tråd med vedtaket.
Tor Berg formidlet fra Operasjons & opplæringskomiteen at det siden siste styremøte er
gjennomført ett ordinært instruktørkurs, og ett ekstraordinært. Neste kurs planlegges avholdt
april/mai 2015, og det er også mulig at det vil bli avholdt to separate kurs.
Oppdateringsseminar for instruktører foreslås gjennomført primo november 2014.
Fra havarikomiteen kunne det meldes at Granskningskommisjonen fra ulykken ved Voss 31.
mars 2014 straks var ferdig med sin rapport.
Flytryggingsrådet har gjennomført tre møter i år, og de vil om kort tid legge ut de siste
rapportene, med anbefalinger og tilrådninger på seksjonens webside.
Aktivitetskomiteen ved Odd-Tore Ohnstad har i år gjennomført besøk til 19 klubber, fra Lista
til Banak. Dette har blitt tatt godt i mot i klubbene!! NM ble avholdt på Oppdal i regi av
Oppdal flyklubb i sommer, med 7-8 deltagere, i tillegg har det blitt gjennomført flere treff.
Informasjonskomiteen jobber med websidene, og FB-siden. Det ble vedtatt å legge ut en ny
teknisk side på FB.
Gyrokomiteen har en ny mann på gang, som om litt vil bli en ny teknisk besiktningsmann for
gyro på Vestlandet.
Roger Holm orienterte litt om det som skjer internasjonalt, blant annet fra arbeidet innen
EMF.
Sak 17/14 Økonomi - status
Seksjonen sin økonomi er sunn, og det styres mot et resultat for 2014 i tråd med budsjettet.
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Sak 18/14 Fagmøte ifm seksjonsmøtet og NLFs Ting 2015?
Styret vedtok at det avholdes ett fagmøte, søndag 22. mars på Gardermoen. Dette er dagen
etter seksjonsmøtet, som avholdes lørdag 21. mars. Tor Berg og Roger Holm er ansvarlige
for det faglige innholdet, ett innhold som vil være nyttig og rettet mot de representanter og
observatører som klubbene sender til seksjonsmøtet.
Sak 19/14 Innspill fra Sverige vedrørende mulig samarbeide
Vi har mottatt ett innspill fra en sentral interesseorganisasjon i Sverige om ett nærmere
samarbeide landene i mellom. Styret er av den oppfatning at hvis det skal kunne bli noe av,
så må først terskelen for å få tillatelse til å fly mikrofly innen de skandinaviske landene
senkes, da dette anses som det minst krevende å få til. Forslagene var av en slik art at man
anser det vanskelig å få det gjennomført, da det avhenger av myndighetens mulige
manøvreringsrom innenfor det juridiske området.
Sak 20/14 Eventuelt
Seksjonsstyrets størrelse. Styret vedtok å øke størrelsen på styret, slik at det blir fem
styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder. Valgkomiteen orienteres samtidig at styret må
bestå av to kvinner og en ungdomsrepresentant, dette for å oppfylle krav fra NIF og NLF.
Disse kan gjerne inngå som de fem styremedlemmene.

Dato for neste styremøte ble fastsatt til tirsdag 24. februar 2015.

Møtet ble avsluttet kl. 1940.

Tom Bjerke (sign.)

Denne protokoll er foreløpig godkjent av seksjonens leder, 30. oktober 2014.

Distribusjonsliste:
Via seksjonens internettsider til klubbene
NLFs President
NLFs kontrollkomite ved leder
NLFs Generalsekretær
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