
Protokoll         Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund 

Protokoll fra styremøte 1/2014, DM # 666576  22.01.14/TIB 

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 1/2014, 14. januar, NLFs lokaler, Oslo 
 
Tilstede: Stein Erik Lundblad, Petter Faye-Lund, Vidar Munkelien og Mariann Flasnes (kom 

kl 1735, gikk kl 2020). Styret var med dette beslutningsdyktig. 
 
 Forfall: Philip Evanger. 
 
 Som observatører møtte: Tor Berg, Kai Lyche, Odd-Tore Ohnstad og Roger Holm.  
 
 Referent: Tom Bjerke. 
 
 Møtet startet kl 1720. 
 
 
 Tom Bjerke orienterte innledningsvis om den prosessen som er på gang med 

endring fra ytelsesbasert tjenestepensjon (YTP) til innskuddsbasert 
tjenestepensjon (ITP) for en del av de ansatte i NLF. 

 
  
 

Sak 1/14 Godkjenne saksliste 
Sakslisten ble godkjent, og saker til eventuelt ble notert. 
 
 

Sak 2/14 Godkjenne protokoll fra forrige møte, saker til oppfølging 
Protokollen fra møte 4/2013 ble gjennomgått og godkjent.   
 
 

Sak 3/14 Internrevisjon av mikroflyseksjonen 
Det ble den 29. oktober 2013 gjennomført en intern revisjon av mikroflyseksjonens 
sikkerhetssystem, med NLFs Kvalitets- og sikkerhetssjef og en fagrevisor for mikrofly. Det 
ble ikke funnet avvik.  

 
 

Sak 4/14 Forsikring av mikrofly, kollektiv avtale og kaskoforsikring 
Det har vært avholdt møter med tilbydere av forsikring, og det er også mottatt tilbud på ny 
kollektiv forsikringsavtale for mikrofly. Dette tilbudet var omtrent dobbelt så dyrt som dagens 
ordning, så det var ikke aktuelt. QBE som er det selskapet som seksjonen har sin kollektive 
avtale i, har meddelt at de slutter med flyforsikring. Det betyr at seksjonen må få på plass en 
ny kollektiv avtale innen utgangen av dette året. Det jobbes videre med å finne løsninger 
knyttet til kaskoforsikringer. Man er også informert om at det kommer inn en ny 
forsikringsaktør på det norske markedet i løpet av kort tid. 
 
 

Sak 5/14 Ledermøte 2014 
Ledermøte 2014 ble besluttet avholdt ifm med Luftsportsuken som avholdes på Starmoen, 
Elverum i juni 2014.  
 
 

Sak 6/14 Akrokomite 
Det var besluttet opprettet en akrokomite, og to personer ble forespurt om å besette denne. 
Det hele har rent ut i sanden, og seksjonsstyret foretar seg ikke noe mer i denne saken nå.  
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Sak 7/14 Muntlig rapport fra komiteene 
Operasjons- og opplæringskomiteen gjennomførte oppdateringsseminar på Gardermoen 9. 
– 10. november 2013 for instruktører. Komiteen har for intensjon om å avholde 
instruktørkurs etter påske, innbydelse vil komme på seksjonens nettside. Det er ytret et 
ønske om å jobbe for å få på plass bestemmelser slik at det kan flys med reklamebanner 
etter mikrofly. Komiteen vil se nærmere på denne saken. 
 
Flytryggingsrådet er i prosess med å evaluere alle rapportene for 2013, og komme frem med 
anbefalinger og tilrådninger. De har for intensjon om at det skal legges ut rapporter hvert 
kvartal fremover. Hvis det dukker opp noe som krever umiddelbar aksjon, så vil dette bli fulgt 
opp innimellom kvartalsrapportene.  
 
Teknisk komite gjennomførte oppdateringsseminar på Gardermoen 9. – 10. november 2013 
for besiktningsmenn.  
 
Aktivitetskomiteen innstilte overfor styret at NM 2014 legges til Oppdal/Fagerhaug, i regi av 
Oppdal flyklubb, 4. – 6. juli 2014. 
 
Informasjonskomiteen har jobbet med å endre vedlegg mv på seksjonens nettside etter at 
NLF har flyttet til nye lokaler, samt jobbet med bidrag til Flynytt. 
 
Havarikomiteen ser på muligheten for å få på plass regionale kontaktpersoner for fremtidig 
bistand til havarikomiteens arbeide i felten. 
 
Gyrokomiteen hadde ikke noe nytt å melde. 
 

Sak 8/14 Terminliste, sentralt for seksjonen 
Instruktørkurs avholdes etter påske, endelig tid og sted ikke fastsatt. 
Oppdateringsseminar for instruktører avholdes til høsten, endelig tid og sted ikke fastsatt. 
Informasjon legges ut på seksjonens webside. 
 
Oppdateringsseminar for tekniske besiktningsmenn avholdes høsten 2015.  
 

Sak 9/14 Saker fremmet av teknisk komite 
Dispensasjonssøknader vedrørende fornyelse av status som teknisk besiktningsmann.  Det 
stilles i dag krav om at tekniske besiktningsmenn skal ha gjennomført oppdateringsseminar 
minimum hvert 5te år for å kunne opprettholde gyldig status som teknisk besiktningsmann. 
Styret anser at leder av teknisk komite og fagsjefen kan vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. 
 
Flymedisinsk godkjennelse, informasjon om dette på flygebevisene som er utstedt av NLF. 
Administrasjonen vil vurdere om det kan gjøres endring på flygebevisene, eller på annen 
måte, slik at medlemmer som skal fly i utlandet kan gjøre dette på en måte hvor de 
dokumenterer å ha gyldig legeattest, ref internasjonalt regelverk. 
 
Ansvarforsikring ved flyging i utlandet, samt ved prøveflyging på fabrikk eller hos leverandør 
i utlandet. Det har kommet frem problemstillinger knyttet til ovenstående, et forhold som i all 
hovedsak går utenfor de kollektive avtaler som seksjonen har mht forsikring. 
Administrasjonen vil se nærmere på forholdet, og se om dette kan løses på noen måte.  
 
 

Sak 10/14 Årsberetning 2014 
Tom Bjerke vil komme med et første utkast til årsrapport for 2013.   
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Sak 11/14 Økonomi, prognose for 2013, behov for justering av vedtatt budsjett for 

2014? 
Det ser ut til at seksjonen vil kunne gå med et overskudd på ca kr 100.000 for 2013. 
Regnskapet er ennå ikke ferdig ført, og vil bli revidert i løpet av februar 2014.  
 
Det er vedtatt et budsjett for 2014 på seksjonsmøtet og NLFs Ting i 2013. Styret ser ingen 
behov for å gjøre endringer på dette, med unntak av at det settes av midler for leder av 
aktivitetskomiteen til å gjennomføre en rundreise til noen av landets klubber i løpet av 
sommeren. Leder av aktivitetskomiteen ble anmodet om å fremme hvilke andre planer som 
er for sesongen, og avstemmer dette med seksjonens avdelingssjef. 
 

Sak 12/14 UL motorseilfly, orienteringssak 
Tom Bjerke orienterte kort om den kommunikasjonen som har vært mellom seilflyseksjonen 
og mikroflyseksjonen på dette området. OPS og opplæringskomiteen, teknisk komite og 
fagsjefen har tidligere svart ut overfor seilflyseksjonen hva vi ser for oss av løsning ift de 
spørsmål som er stilt.    
 

Sak 13/14 Eventuelt 
Det ble tatt opp behovet for et enhetlig undervisningsmateriell (presentasjoner mv som kan 
benyttes ifm teoriundervisningsleksjoner i klubbene) til flygebevis for mikrofly. Flere av de 
som var tilstede på møtet har tanker om hvordan dette kan løses, og saken vil bli fulgt opp. 
 
   
 
 
 
Dato for neste styremøte ble ikke fastsatt. 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 2105. 
 
 
 
 

 
Tom Bjerke (sign.) 
 
 
 
Denne protokoll er foreløpig godkjent av seksjonens leder, 22. januar 2014. 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Via seksjonens internettsider til klubbene 
NLFs President 
NLFs kontrollkomite ved leder 
NLFs Generalsekretær 
 


