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Sportsflystyret                      
 
Protokoll 2022-04 
 
12. november 2022, Quality Hotel Ramsalt, Bodø 
 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder  
   Stig Børrestuen, nestleder   
   Eva Therese Næss, styremedlem 
   Vegard Halden, styremedlem 
   Pål Vindfallet, styremedlem 
   Jone R. Mathisen, styremedlem og ungdomsrepresentant                 
    
Utvalgsleder:  Kristian Fahlstrøm, Teknisk utvalg  
 
Referent:  Tom Bjerke, fag- og avdelingssjef   
 
 
Ikke med på møtet: Kristina Sara, styremedlem                                                                         

Roger Holm, leder Operasjons- og utdanningsutvalget      
                         

Møtet satt kl. 09:00. Styret var beslutningsdyktig.  

 
 
Sak 22/18  Godkjenne innkalling, og gjennomgang av protokoll fra forrige møte (status 

på saker) 

 

Innkalling er sendt ut i god tid, og protokollen fra møte 2022 03 er tidligere 

godkjent via e-post. Status på aktuelle saker ble gjennomgått.  

Vedtak: Innkalling godkjent.     

                                                                                                                              

Sak 22/19        Kvinnenettverket - kandidat   

Det vises til sak 22/17. Stine Løkken fra Innlandet flyklubb har sagt seg villig til 
å gå inn i NLFs kvinnenettverk som representant fra sportsflyseksjonen.  
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Vedtak:  Styret takker Stine Løkken for at hun vil stille som representant i NLFs 
kvinnenettverk for sportsflyseksjonen.                    

 

Sak 22/20          NM 2023, tid og sted   

Aktivitetsutvalget går inn for å prøve et samarbeide med motorflyseksjonen 
også i år, når det gjelder et felles NM i presisjonsflyging.  

Vedtak:  Aktivitetsutvalget forhører seg med motorflyseksjonen om tid og sted for et 
eventuelt felles arrangement.      

                

Sak 22/21          Regnskap 2022   

Seksjonen ser ut til å kunne få et noe større underskudd enn det som er 
budsjettert i 2022. Det har vært en del mere aktivitet på flere områder, som 
har gjort at seksjonen blir belastet for noen flere kostnader enn det som var 
forutsatt når budsjettet ble vedtatt i oktober 2021. 

Vedtak:     Styret tok orienteringen til etterretning.     

 

Sak 22/22          Rapport fra utvalgene    

Aktivitetsutvalget har sendt ut informasjonsbulletiner til seksjonens 
medlemmer siden siste styremøte. 

Flytryggingsutvalget er engasjert i håndtering av saker som kommer inn i 
OBSREG. Man ser et behov for å gjøre tilpasninger i OBSREG, sånn at det blir 
mer selvforklarende og at det blir en bedre «flyt» i saksgangen. Det er også 
satt ned en egen gruppe sammen med motorflyseksjonen som ser på mulige 
driftsutfordringer med Rotax 912. 

Operasjons- og opplæringsutvalget har den siste helgen i oktober avholdt 
oppdateringsseminar for instruktører og kontrollanter på Scandic Asker. 
Dette var et «oppsamlingsheat», så nå har ca 90% av seksjonens 
instruktører/kontrollanter gjennomgått seminaret i år. De øvrige som ikke 
har vært igjennom i år vil bli fulgt opp med et eget opplegg basert på 
materiellet fra seminarene, og en etterfølgende prøve. 

Teknisk utvalg fikk løst opp i «tomvektregelen» tidligere i år, noe som i en 
mellomperiode vil avhjelpe den «tørke» som har vært rundt muligheten for 
å kunne ta inn nye fly til landet, i påvente av nye forskrifter for sportsfly. Det 
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planlegges med seminar for besiktningspersoner på vårparten en gang i 
2023.       

Vedtak:     Orienteringen ble tatt til etterretning.     

 

Sak 22/23          Forsikringsleverandør 2023   

Seksjonsstyret er i utgangspunktet innstilt på å kunne fornye den 
forsikringsavtale som NLF i dag har med HDI også for 2023. Hvis det skulle 
dukke opp andre mulige leverandører før avtalen skal fornyes, så vil det bli 
vurdert.  

Vedtak:     Vedtatt, i tråd med ovenstående.     

 

Sak 22/24          Flynytt og seksjonens informasjonsstrategi   

Seksjonen vil vurdere sin informasjonsstrategi i tiden fremover, og det vil 
sannsynligvis måtte sees i sammenheng med hvordan den øvrige 
informasjonsflyten i NLF håndteres. Seksjonen er gjort kjent med at 
motorflyseksjonen på et styremøte tidligere i år vedtok en økt kostnad for 
bladet Flynytt gjeldende fra og med 2023, fra kr 350 til kr 420. 

Vedtak:  Motorflyseksjonens vedtak om endring av abonnementsprisen for 
medlemmer i sportsflyseksjonen for 2023 strider mot «Lov for NLF», da 
endringer i kontingenter og avgifter skal vedtas på NLFs Ting, etter innstilling 
fra seksjonsmøtene.     

 

Sak 22/25          Utviklings- og handlingsplan, samt budsjett for 2023 - 2025   

Seksjonen vil kunne tilslutte seg NLFs overordnede utviklings- og 
handlingsplan for fremlegging på seksjonsmøtet i mars 2023. Budsjett for 
årene 2023 – 2025 vil bli utarbeidet på nyåret. 

Vedtak:     Vedtatt i tråd med ovenstående.     
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Dato for neste møte er ikke fastsatt. 

 

Møtet hevet kl 13:00. 

 

Tom Bjerke, referent (sign.) 
 
Protokollen er godkjent av styret via e-postkommunikasjon, 5. desember. 
 
Distribusjonsliste: 
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Sportsflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs generalsekretær 
NLFs kvalitets- og sikkerhetskoordinator 


