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Mikroflystyret                      
 
Møte 2019-02 
 
Konstituerende styremøte 12. juni, NLFs lokaler i Oslo 
 
 
Deltakere: 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder     
   Stein Erik Lundblad, nestleder 
   Claudia Kruber, styremedlem 

Pål Vindfallet, styremedlem 
Stig Børrestuen, styremedlem 
 
Roger Holm, OPS og utdanningsutvalget (observatør) 
Tom Bjerke, NLFs administrasjon, referent 
 

Forfall:   June C. Karlgård, styremedlem     
   Hans Auflem, styremedlem 

 
 

Møtet satt kl. 17:10. Styret var beslutningsdyktig.  

 

Styret konstituerte seg slik det ble valgt under seksjonsmøtet 6. april. 

 

Roger Holm var innbudt til dette møtet, da han jobber bredt med en del saker som NLF/MFS 

er engasjert i.  

 
Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

 

Sak 19/12  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2019-01.  

Protokollen ble gjennomgått. Protokollen er tidligere godkjent av 

Mikroflystyret. 

 

Vedtak: Ingen. 
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Sak 19/13 Økonomi - status 

Regnskapet ble lagt fram, slik status var ved møtetidspunktet. 

 

Vedtak:  Styret tok regnskapsstatusen til etterretning. Det ble presisert at man vil følge 

spesielt med på inntektene knyttet til elev- og flygebevis, da man i 2018 erfarte 

at ca 25% av inntektene bortfalt på denne posten. 

 

 

Sak 19/14 Sikkerhetsturne 

Espen Grønstad fra Kjeller sportsflyklubb har fremmet et forslag til styret om å 

gjennomføre en sikkerhetsturne til klubbene, samt at han har kommet med 

forslag til materiell som kan deles ut i denne forbindelse. 

 

Vedtak: Styret synes tiltaket og initiativet er prisverdig, og det settes av kr 10.000 for å 

dekke kostnader for gjennomføringen, kostnaden for produksjon av materiellet 

kommer i tillegg. 

 

Sak 19/15 Omorganisering av utvalg 

Informasjons og Aktivitetsutvalget får nye leder. 

 

Vedtak:  Pål Vindfallet blir ny leder av utvalget, Roger Holm fortsetter som medlem av 

utvalget. 

 

Sak 19/16  Rapport fra utvalgene 

 

Til hvert styremøte så rapporterer utvalgene til styret, og her gjengis det som 

kan videreformidles fra det enkelte utvalg: 

 

Flytryggingsutvalget 
Behandle innsendte hendelsesrapporter fortløpende. 
Utføre risikovurdering basert på siste års hendelser. 
Utvalgsmøte med fokus på risikovurdering iht. til innkommende saker. 
Treningssamling Starmoen 3. -5. mai 2019. Først og fremst en samling for presisjonsflyging, 
men har også som formål å fremme flytrygging. 
 
Konkurranseutvalget 
Deltakelse fra Norge under FAI EMC 2019 i Ignalina, Litauen, 7. -17. august 2019 
Ett team med 2-seters gyro; Pilot Arild Vegrim, Navigatør Geir Hamlott, Autogyro MTO Sport 
LN-YUV. 
Pilot Arild Vegrim fungerer også som norsk Team Leader.  
 
NM den 28. juni på Jæren er under planlegging. 
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Operasjons- og utdanningsutvalget 
Svart ut og utført pålagte endringer gitt av LT ved revisjon oktober 2018. 
Arrangert instruktørkurs i Drammen februar 2019. 
Foredrag om fire nødvendige typer adferd i klubbene, Namdal og Grenland Flyklubb. 
Virksomhetstilsyn m Fagsjef i Drammen Flyklubb, 28. mai 2019. 
Svare ut og utføre pålagte endringer i samråd med styret, gitt av LT ved revisjon oktober 
2018. 
Redigere inn Sportsfly/Mikroelementer i ny NLF-finansiert lærebok for PPL/LAPL 
Bygging av ny eksamensbank for mikro basert på Peters Software 
Lage nye leksjonskort for Rorkontroll, med elektronisk versjon 
Forberede kampanje med Vekt & Balanseberegninger for mikroflygere 
Risikoanalyse av hendelser som skyldes motorproblemer 
Planlegging av I-seminar i november 2019 
Planlegging av I-kurs i februar 2020 
Nye progresjonskort (leksjoner) for rorkontroll. 
Elektronisk versjon vil følge etter samme system som PPL/LAPL. 
Oppdatering av sentral eksamensdatabank for mikro. 
Ny lærebok under arbeid - Den store Mikroflyboken (Sportsflyboken) 
Utvalgsleder deltar med fagsjef ved virksomhetstilsyn i fem klubber. 
Foredrag om Tilpasset Adferd, Sikkerhetsseminar Namdal Flyklubb 4. mai 2019 
Foredrag om Tilpasset Adferd, Flytryggingsmøte Grenland Flyklubb 15. mai 2019 
 
 
Rotorutvalget 
Mikrohelikopterprosjektet går framover. Det er gjennomført to besøk hos Mamba Air i 
Tsjekkia.  
 
En av kandidatene i prosjektet har fått tsjekkisk mikrohelikopterlisens og ytterligere to er godt 
i gang. Veien videre er å søke LT om dispensasjon for en eksaminator slik at han kan fly 
Skilltest med kandidatene i Norge.   
 
 
Teknisk utvalg 
Besiktningsmannseminar som skal avholdes i oktober er under planlegging. 
 
 

Vedtak: Rapportene fra utvalgene tas til etterretning.    

 

 

Sak 19/17  Den nye læreboka - status 

Roger Holm orienterte om arbeidet med den nye læreboka for mikroflyging. 

Roger jobber tett opp mot Kjersti Melling, og Roger er den som kanaliserer og 

innhenter bilder mv fra andre bidragsytere til boken. 
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Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. 

 

Sak 19/18  MFHB – status, samt oppfølging av avvik etter LTs virksomhetstilsyn i 2018  

Roger Holm og Tom Bjerke redegjorde på dette punktet. Det er omfattende 

endringer på gang i løpet av den kommende høsten, og det er lagt opp til 

omfattende samlinger for sentrale utvalg det kommende halvåret. Mot slutten 

av året må arbeidet med ny utgave av MFHB være på plass, samt at søknad om 

ny godkjenning av sikkerhetssystemet (MFHB) må være innsendt, dagens 

godkjenning utløper 15. januar 2020.  

 

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. 

 

Sak 19/19  Websidene til MFS på nlf.no  

Det legges opp til at det gjøres en del endringer på websiden fremover, og at 

enkelte «emneknagger» får en mer logisk og korrekt benevnelse.  

 

Vedtak:  Ingen. 

 

 

 
Møtet hevet kl. 20:30 
 
 
 
Planlagte styremøter i 2019: 

• 25. september kl 17:00 

• 22. – 24. november, styremøte og strategisamling (med utvalgslederne) 
 
Protokoll godkjent av Mikroflystyret per e-post, 8. juli 2019. 
 
 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Mikroflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs Presidentskap 
NLFs ansatte 
 


