Protokoll

Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 1/2015, 24. februar, NLFs lokaler, Oslo
Tilstede: Stein Erik Lundblad, Petter Faye-Lund, Mariann Flasnes, Philip Evanger (kom ca
kl 1800) og Vidar Munkelien. Styret var med dette fulltallig, og beslutningsdyktig.
Forfall: Ingen
Som observatører møtte: Tor Berg og Odd-Tore Ohnstad (komiteledere).
Referent: Tom Bjerke.
Møtet startet kl 1650.

Sak 01/15 Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent, og saker til eventuelt ble notert.

Sak 02/15 Godkjenne protokoll fra forrige møte, saker til oppfølging
Protokollen fra møte 2/2014 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 03/15 Regnskap 2014
Regnskapet for 2014 ble fremlagt, i revidert stand. Seksjonen har i 2014 gått med ett
overskudd på kr 336.670. Seksjonens egenkapital har med dette økt til kr 1.942.921.
Regnskapet blir lagt frem for seksjonsmøtet 21. mars for godkjenning.

Sak 04/15 Budsjett og langtidsplan, 2015 - 2017
Budsjett og langtidsplan er utarbeidet, og det fremlagte budsjettet ble vedtatt med noen små
endringer. I og med at seksjonens økonomi er såpass robust, ble det vedtatt å justere
satsen for utstedelse og fornyelse av elev- og flygebevis (personlige) til kr 267, inkludert
NLFs andel. Dette gjelder for samtlige, uavhengig om beviset fornyes for ett eller to år, og
med virkning fra og med 25. februar 2015.
Budsjett og langtidsplan blir lagt frem for seksjonsmøtet 21. mars for godkjenning.

Sak 05/15 Saker fremmet fra klubbene til seksjonsmøtet 21. mars 2015
Innen fristen (fire uker iht NLFs Lov) var det ikke fremmet noen saker fra klubbene.

Sak 06/15 Status på arbeidet i komiteene, herunder årets Flytryggingsaksjon, føringer
fra Flytryggingsrådet
Flytryggingsrådet redegjorde for årets hendelser i en kortversjon, samt la frem sine tanker
om innholdet i årets Flytryggingsaksjon.
OPS & opplæringskomiteen stod for gjennomføring av oppdateringsseminar for instruktører i
fjor høst, og det er berammet to separate instruktørkurs i løpet av mai 2015, med til sammen
20 instruktørkandidater.
Teknisk komite var ikke representert på møtet, men fagsjefen kunne meddele at det ikke var
noe spesielt å formidle.
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Aktivitetskomiteen kunne fortelle om planene så langt, Luftsportsuka, Fyresdaltreffet, samt
NM som i år avholdes i regi av Hedmark flyklubb. Terminlisten vil bli oppdatert etter hvert,
der vil datoer mv fremkomme.
Seksjonen stilte med 6 personer på ett sentralt kurs i NLF regi i januar på Gardermoen, for
havarietterforskere og utredere av hendelser og ulykker.

Sak 07/15 Valgkomite 2015 - 2017
Styre vedtok å fremme for seksjonsmøtet følgende sammensetning av valgkomiteen for
perioden. Roger Holm (leder), medlemmer Tormod Veiby og Tor Berg.
Forslaget blir lagt frem for seksjonsmøtet 21. mars for godkjenning.

Sak 08/15 Eventuelt
Styret har mottatt en betenkning vedrørende uttalelser som ytres på Facebook (FB).
Styret deler denne betenkning. Mikroflyseksjonen har to egne grupper på FB, hvor egne
moderatorer fjerner upassende innlegg. Med sosiale medier vil det alltid være en
balansegang med hva man kan ytre, og på hvilken måte. Sentrale tillitsvalgte i
mikroflyseksjonen anmodes om å følge med på hva som skjer på sider som
mikroflyseksjonen kan assosieres med, og komme med presiseringer til eventuelle
upassende innlegg og ytringer.

Møtet ble avsluttet kl. 1940.

Dato for neste møte ble ikke fastsatt.

Tom Bjerke (sign.)

Denne protokoll er foreløpig godkjent av seksjonens leder, 5. mars 2015.

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