
Protokoll         Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 1/2012, 16. januar, Avinors lokaler, Bjørvika i Oslo

Tilstede: Roger Holm, Hilde Hognestad, Mariann Flasnes, Odd-Tore Ohnstad, Stein Erik Lundblad, 
Tor Berg (observatør) og Tom Bjerke (referent). 

Ikke tilstede: Bjørn Aspestrand og Kai Lyche (observatør)

Møtet startet kl 1730 

Sak 01/12 Godkjenne saksliste

Sakslisten ble godkjent.

Sak 02/12 Godkjenne protokoll fra forrige møte

Protokollen fra møte 4/2011 ble gjennomgått og godkjent. Noen saker henger fortsatt på den enkelte 
saksansvarlige, se sak 05/12.

Sak 03/12 Seksjonens årsberetning 2011

Årsberetningen føres i pennen av styrets leder og vil være ferdig i månedsskiftet januar/februar i et 
første utkast, og i en endelig versjon godkjent av seksjonsstyret før utløpet av februar. Fra i år følger 
den en mal som ikke gir rom for stort mer enn 2 sider, hvilket er svært redusert i forhold til tidligere.

Sak 04/12 Revisjon av seksjonens sikkerhetssystem, Mikroflyhåndboken (MFHB)

Etter at Luftfartstilsynet gjennomførte et virksomhetstilsyn av NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging 
våren 2011, ble seksjonen pålagt å gjøre noen endringer i tillegg til de egendefinerte endringsbehov 
som seksjonens fagkomiteer selv har kommet frem til. Versjon 6.2 av MFHB vil bli utgitt våren 2012 
som en følge av dette.

Sak 05/12 Oppfølgingssaker

Ny webløsning for Mikro.  Vi kommer til å gå over til den nye fellesløsningen til NLFs, som er bygget på 
systemet Drupal. En av betingelsene for overgang er at vi får overført seksjonens nåværende 
forum/historikk på den nye løsningen. Arbeidet ledes av Stein Erik Lundblad, og vi har fått med en ny 
deltager i informasjonskomiteen Rino Wit, som vil delta i på websiden. De øvrige medlemmer i denne 
interimskomiteen er Tom Bjerke og Roger Holm.

Støtte til ungdom som ønsker å fly mikro ble diskutert på nytt. Det ble bestemt at Odd-Tore og Hilde 
vurderer hva som er vanlig og mulig opp i mot NLFrutiner.

Teknisk standard for mikrofly. Det er via det siste årets hendelsesrapporter indikasjoner på at den 
tekniske standarden på våre mikrofly kan være unødvendig variabel, og det er behov for skjerpende 
tiltak for å rette på dette, og gjøre både klubbenes tekniske ledere og besktningsmenn mer kritiske til 
medlemmenes flytekniske standard. Teknisk Komite får oppfølgingsansvaret.

Part 103. Konseptet, som gjelder vesentlige lettelser i regelverket for lette ensetere, skal vurderes 
implementert  i samråd med de andre nordiske- og europeiske land.  Dette arbeidet vil foregå gjennom hele 
2012, og ledes av Teknisk Komite. 

Kompendium for teorifagene. Mange klubber savner et felles bokverk for mikroflypensumet. Det ble 
bestemt at pensumlisten skal igjennomgås og oppdateres etter de siste gjeldende versjoner av 
teoribøkene for PPL-A. Et tillegg som er spesielt for mikro skal produseres som et tilleggsdokument i 
regi av seksjonen. Ops&Opplæring (O&O) får oppfølgingsansvaret.
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Sikkerhetsseminar for klubbenes OPL og FL avholdes medio mars 2012 på Gardermoen. Ops & 
Opplæring pluss Flytryggingsrådet får ansvaret for gjenomføringen i samråd med Fagsjefen. 
Oppdateringsseminar for instruktører vil bli lagt til høsten 2012. Det blir ikke arrangert 
oppdateringsseminar for tekniske besiktningsmenn i 2012 da vi allerede er godt dekket, og det er fem 
års varighet på denne kompetansen, som fornyes på seminarene.

Sak 06/12 Internasjonal møtedeltagelse

Odd-Tore Ohnstad og Mariann Flasnes har bedt om å få delta på ett av DULFU’s temamøte i 
Danmark. Dette er tilsvarende våre sikkerhtesmøter i klubbene, men det avholdes av sentrale 
styremedlemmer i DULFU. De besøker fir-fem klubber med teamamøtet hvert år, og dekker da alle 
landets klubber i løpet av en fire års syklus.

Nordisk mikro-ledermøte er berammet til helgen 3. og 4. april, og avholdes i år i Ringsted på Sjelland. 
Det deltar normalt en til to personer fra hvert land, og tema er alle samarbeidsformer og felles 
strategier for utvikling av de europeiske regelverk som er under stadig endring.

EMF møtet på våren er langt til Krakow i Polen. Ingen fra Norge vil delta på dette møtet, men vil 
prioritere høstens generalforsamling, som skal arrangeres på Malta.

Støtte til å kunne delta i Internasjonale konkurranser. Styret går enstemmig inn for støtte til deltagelse i 
Internasjonale konkurranser. Det vil skje som en delvis dekning av en eller flere av hovedpostene, som 
kontainertransport etc. etter avtale med teamledelsen. Beløpet er begrenset oppad til 50,000 men kan 
justeres etter særskilt behov.

Sak 07/12 Ansettelsesprosessen av ny Generalsekretær

Roger, har som medlem i Forbundsstyret deltatt i denne prosessen, og informerte om denne meget 
omstendelige og formelle prosessen. Siden mange kandidater til denne stillingen ønsker anonymitet, 
så ble detaljene utelatt.

Sak 08/12 Konkurranser og evenement i samarbeide med motorflyseksjonen

Det er mulighet for at det vil bli avholdt en landingshelg sammen med motorflyseksjonen i mai 2012, og 
det ses også på mulighet for annet samarbeide ifm konkurranser i 2013. Odd-Tore Ohnstad ivaretar 
kommunikasjon mv rundt dette som leder av seksjonens aktivitetskomite.

Luftsportsuka 2012.  Denne arrangeres fra 18. til 22. juli på Starmoen, og hoved-ideen er at alle skal  
kunne prøve andre luftsportsaktiviteter enn det de selv bedriver til vanlig. Odd-Tore er 
hovedansvarlig for mikro sin andel, og har planlagte et tett og aktuellt program.

Møtet ble avsluttet kl 2030

Tom Bjerke (sign.)

Distribusjonsliste:
Via seksjonens internettsider til klubbene
NLFs kontrollkomite
Generalsekretær og ass. Generalsekretær NLF
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