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Mikroflystyret                      
 
Møte 2019-04 
 
Styremøte fredag 22. november, Hurdalsjøen hotell 
 
 
 
Deltakere: 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder     
   Stein Erik Lundblad, nestleder 
   Claudia Kruber, styremedlem  

Pål Vindfallet, styremedlem 
Stig Børrestuen, styremedlem 
Hans Auflem, styremedlem 
 
Tom Bjerke, NLFs administrasjon, referent 
 

Forfall:   June C. Karlgård, styremedlem     
 
    
Møtet satt kl. 17:51. Styret var beslutningsdyktig.  

 

Styremøtet ble avholdt i forbindelse med seksjonsstyret og utvalgene (ved utvalgsleder) sin 
årlige strategisamling. Strategisamlingen ble avholdt 23. og 24. november, samme sted som 
styremøtet.  
 
 
Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

 

Sak 19/30  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2019-03  

Protokollen ble gjennomgått, og diverse oppfølgingssaker ble tatt opp. 

Protokollen er tidligere godkjent av Mikroflystyret. 

 

Vedtak: Ingen. 

 

 

 



Protokoll styremøte 2019-04 Side 2 
 

Sak 19/31 Konkurranseutvalget – søknad om ytterligere midler og representasjon i VM 

Konkurranseutvalget har søkt om å få disponere inntil kr 175.000 av seksjonens 
midler i 2020. Budsjettet som er vedtatt på seksjonsmøtet og Luftsportstinget i 
2019 er satt opp med kr 80.000 for konkurranseutvalget i 2020. Av det 
foreløpige regnskapet for 2019 ligger det an til at konkurranseutvalget vil 
benytte noe mindre enn det som er budsjettert.  
 
Fra styret presiseres det at det enkelte utvalg har stor handlefrihet innenfor 
det vedtatte budsjettet, og at det er opp til utvalget selv å prioritere innenfor 
den økonomiske rammen. 
  

Vedtak:  Konkurranseutvalget sitt budsjett for 2020 økes med kr 20.000, slik at utvalget 
har kr 100.000 til rådighet i 2020. Styret vil anmode om at minimum 50% av de 
avsatte midler benyttes nasjonalt, til eksempelvis regionale 
konkurransesamlinger og NM. Styret finner det riktig å delta i VM med opptil et 
fly i klassen for tre-akse, en trike og ett gyrokopter. En forutsetter at deltakeren 
har kvalifisert seg. Styret ber konkurranseutvalget om å utarbeide et forslag til 
kvalifiseringskrav for å representere Norge i internasjonale mesterskap. 

 
 

Sak 19/32 Hederstegn  

Det er fremmet søknader til NLFs hederstegnkomite, for tildeling i 2020. Det 

ble kort orientert om dette. 

 

Vedtak: Styret stiller seg bak det forslaget som er fremmet om seksjonshederstegn for 

tildeling i 2020.  

 

 

Sak 19/33 Økonomi 2019 

Det ble lagt fram en regnskapsoppstilling som viser at seksjonen sannsynligvis 

går mot et bedre resultat enn budsjett for 2019.  

 

Vedtak:  Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

 

Sak 19/34  Rapporter fra utvalgene 

Utvalgene har til møtet levert en rapport som beskriver hva utvalget har hatt 

av møter siden siste møte i mikroflystyret, hva det jobbes med, samt 

eventuelle forslag til endringer i sikkerhetssystemet (Mikroflyhåndboken, 

utgave 7).  

 

Vedtak:  Rapportene er tatt til etterretning, forslag fra konkurranseutvalget (se sak 

19/31) er behandlet separat. 
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Sak 19/35  Representant fra mikroflyseksjonen (sportsflyseksjonen fra 1.1.2020) til NLFs 

sentrale sikkerhetskomite 

NLFs sentrale sikkerhetskomite trer i kraft fra 1. januar 2020.  
 

Vedtak: Stig Børrestuen stiller som sportsflyseksjonens representant i komiteen. 

 

 

Sak 19/36  Søknad om støtte til trykking av nytt opplag av «praktisk flygning» 
Espen Grønstad har gjennomført en del klubbesøk og delt ut heftene «praktisk 
flygning», prisen per hefte har vært kr. 60,-. Dessverre har ikke alle som har 
mottatt heftet betalt og det har ikke gått med overskudd.  Nå er opplaget solgt 
ut, og han søker om støtte til trykking av et nytt opplag. 

 

Vedtak: Aktivitets- og informasjonsutvalget ved Pål Vindfallet følger opp, NLF må ha 
klarhet i eierskap, økonomi (pengestrøm), og opphavsrettigheter på 
illustrasjoner med mer før vi kan ta stilling til ytterligere støtte til prosjektet. 

 

 

 
Møtet hevet kl. 20:08 
 
 
 
 
Protokoll godkjent av Mikroflystyret per e-post, 6. desember 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Mikroflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs Presidentskap 
NLFs ansatte 
 


