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Konstituerende Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 3/2013, 22. april, NLFs lokaler, Oslo 
 
Tilstede: Kåre Halmeid-Østerud, Stein Erik Lundblad, Mariann Flasnes (kom 1745), Petter Faye-

Lund, Philip Evanger, Vidar Munkelien, Tobias Veland (observatør) og Tom Bjerke 
(referent).  

 
 Møtet startet kl 1705 med styret til stede, samt Tobias Veland som er observatør fra NLFs 

ungdomsutvalg. 
 
 Møtet fortsatte kl 1800 med avgått seksjonsleder Roger Holm til stede, samt de 

komitelederne som har sittet med respektive verv i perioden 2011 - 2013, Odd-Tore 
Ohnstad, Tor Berg, Kai Lyche og Bjørn Aspestrand. 

 
 

Sak 20/13 Godkjenne saksliste 
 
Sakslisten ble godkjent. 
 
 

Sak 21/13 Godkjenne protokoll fra forrige møte 
 
Protokollen fra møte 2/2013 ble gjennomgått og godkjent. Dette ble gjort når avgått seksjonsleder var 
til stede.  
 
 

Sak 22/13 Konstituering av styret 
 
Kåre Halmeid-Østerud ønsket det nye styret velkommen, og alle medlemmene i styret fikk presentert 
seg og sagt litt om sin motivasjon til å sitte i seksjonsstyret. Det ble vedtatt at ungdomsrepresentanten 
fra mikroflyseksjonen i NLFs ungdomsutvalg frem til seksjonsmøtet i 2015 vil bli innkalt til styremøtene, 
som observatør. På seksjonsmøtet i 2015 skal det velges en ungdomsrepresentant inn i 
seksjonsstyret, slik det ble vedtatt på NLFs Ting i 2013. 
 
 

Sak 23/13 Kvinneandelen i seksjonsstyret 
 
Det er sendt søknad til NIF om dispensasjon fra paragraf 2-4 i NIFs kov, da seksjonsstyret skulle hatt 
to kvinner valgt inn på seksjonsmøtet 6. april 2013. Man avventer svar på denne søknaden før man 
foretar seg eventuelt noe mer i denne saken. 
 
 

Sak 24/13 Fordeling av oppgaver i det nye styret. 
 
Styret drøftet fordeling av oppgaver i styret, dette ble gjort når kun styret var til stede. 
 

 

Sak 25/13 Langtidsplan 2013 - 2015 
 
Styret tok en gjennomgang på dette dokumentet som ble vedtatt på seksjonsmøtet 6. april 2013. Styret 
vil fremover i sitt arbeide ha et våkent øye på at de intensjoner og målsetninger som kommer frem i 
dokumentet blir fulgt opp. 
 
 

Sak 26/13 Orientering om fagkomiteer, hvordan besette disse? 
 
Dette ble først gjennomgått med kun styret til stede, og det ble etter kl 1800 tatt en gjennomgang med 
de komitelederne som har sittet med vervene, og som fortsatt sitter med de.  
 
Seksjonsstyret vil i løpet av kort tid besette komiteer og ledere til disse. 
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Sak 27/13 Seksjonens websider 
 
Seksjonen har nå helt og fullt gått over til de nye websidene under www.nlf.no , med egne Forum sider.  
 
 

Sak 28/13 Vektproblematikk - mikrofly 
 
Styret ble orientert om de historiske sider av vektproblematikken for mikrofly. Styret fikk drøftet dette 
inngående med de som var tilstede etter kl 1800.  
 
 

Sak 29/13 Kaskoforsikring - mikrofly 
 
Det er flere eiere som har meldt tilbake til seksjonen at spesielt ett forsikringsselskap har satt opp 
prisene for forsikring av fly som går i skoleflyging til ett nivå som etter seksjonens oppfatning er helt 
urimelig. Det fremkom under behandling av denne saken at et annet selskap tilbyr vesentlig lavere 
priser. Styret vil følge opp denne saken videre, men anbefaler medlemmer og klubber til å innhente 
tilbud fra de aktørene som finnes på markedet. Styret har høy fokus på denne saken, og vil følge dette 
opp videre.  
 
 

Sak 30/13 Orientering om dagens situasjon, pågående saker 
 
Dette ble en gjennomgang med orientering til det nye styret om pågående og aktuelle saker på det 
politiske nivået, samt for de aktuelle saker og problemstillinger som komiteene og seksjonens 
avdelings- og fagsjef jobber med. 
 
 
 
Dato for neste styremøte ble ikke fastsatt, men man vi i løpet av kort tid komme med forslag til dato for 
møtet, samt kombinere dette med et seminar for det nye styret. 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 2120 
 
 
 
 

 
Tom Bjerke (sign.) 
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