Mikroflystyret
Møte 03/17
Styremøte 20. april, avholdt som telefonmøte

Deltakere:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Claudia Kruber, styremedlem
June C. Karlgård, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret

Referent:

Tom Bjerke

Forfall fra styret:

Stig Børrestuen, styremedlem

Møtet satt kl. 18:00. Styret var beslutningsdyktig.

Sak 14/17

Leder av NLF Mikroflyseksjonens Granskningskommisjon
Svein Ivar Johannessen har trukket seg som leder av NLF Mikroflyseksjonens
Granskningskommisjon. Tor Berg er forespurt og har sagt seg villig til å ta over
som leder av kommisjonen.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å innsette Tor Berg som leder av NLF
Mikroflyseksjonens Granskningskommisjon, frem til 31.12.2017.

Sak 15/17

Leder av Rotorutvalget
Rotorutvalget ønsker å bytte leder i utvalget.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å innsette Petter Faye-Lund som leder av NLF
Mikroflyseksjonens Rotorutvalg, frem til 31.12.2017.
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Sak 16/17

SmartASS-3 – videre evalueringsprosess
Det ble noe diskusjon om den videre prosessen med å evaluere de
testrapportene som ventes inn fra de som har vært med på utprøving av
SmartASS-3. Styret kom frem til, etter en votering, at det var best å sette bort
evalueringen til teknisk utvalg og flytryggingsutvalget. Per 20. april så er det
mottatt fire rapporter fra de som har vært med på utprøvingen, de
gjenstående seks rapporter forventes innsendt i løpet av kort tid.

Vedtak:

Styret vedtok med fire stemmer å anmode teknisk utvalg og
flyttryggingsutvalget om å fullføre evalueringsprosessen rundt SmartASS-3, for
senere overlevering av sin innstilling til Mikroflystyret. Det var en stemme
imot, og en valgte å stemme blankt til det forslaget som ble vedtatt.

Sak 17/17

Snittflyging – MFHB versjon 6.4
I NLFs Sikkerhetssystem for mikroflyging, Mikroflyhåndboken versjon 6.4, så
ble det i siste interne høringsrunde, høringsversjon to, lagt frem forslag om å
innlemme en tekst for fremtidig mulighet for å kunne utøve snittflyging med
mikrofly, under helt klare og utvetydige vilkår. Styret hadde en klar oppfatning
av at Mikroflyhåndboken skal gjenspeile dagens forhold, og ikke fremtidige
muligheter.

Vedtak:

Styret anbefaler Håndbokredaksjonen om å utelate det konkrete punktet for
versjon 6.4 av Mikroflyhåndboken, men samtidig anmodes teknisk utvalg,
operasjons og opplæringsutvalget og flytryggingsutvalget om å se inn i
området «snittflyging», til de kommende revisjoner av Mikroflyhåndboken.

Dato for neste styremøte: Torsdag 15. juni 2017 på Starmoen i forbindelse
med Luftsportsuka.
Møtet hevet kl. 18:30.
Protokoll godkjent av Mikroflystyret per e-post, 21.04.2017.

Tom Bjerke (sign.)
Referent

Distribusjonsliste:
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no)
Mikroflystyret
Utvalgsledere
NLFs Presidentskap
NLFs ansatte
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