Sportsflystyret
Møte 2020-02
Styremøte tirsdag 9. juni, via Teams

Deltakere:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Claudia Kruber, styremedlem
June C. Karlgård, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Hans Auflem, styremedlem
Roger Holm, leder Operasjons- og utdanningsutvalget
(til sak 20/12 og 20/13)
Tom Bjerke, NLFs administrasjon, referent

Møtet satt kl. 17:00. Styret var beslutningsdyktig.
Styremøtet ble ikke avholdt som et fysisk møte, men via Teams (alle deltagerne var synlige og
hørbare for hverandre via PC eller annen teknisk innretning).

Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent.
Sak 20/11

Status og oppsummering fra møte 2020 01, 15. mars
Protokollen fra dette møtet er tidligere godkjent, og det ble tatt en
gjennomgang og oppsummering på samtlige punkter i protokollen.

Vedtak:

Ingen.
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Sak 20/12

Status på SiFoS (Sikkerhetssystem for sportsfly), utgave 1
Det jobbes med SiFoS slik at det er på plass når 600 kg er innført i Norge.
Sikkerhetssystemet skal ut på høring til klubber og medlemmer. Det gjenstår
noen avklaringer som må tas med Luftfartstilsynet før SiFoS kan sendes ut på
høring.

Vedtak:

Ingen.

Sak 20/13

Status opplæring
Den store Motorflyboken er ferdig og er utgitt, tilsvarende for seilfly er snart
også klar for utgivelse, og Den store Sportsflyboken jobbes det med nå. Den vil
være mye lik boken for motorfly, men inneholde det som er særegent for
sportsfly. Standardiseringen av instruktører som var planlagt våren 2020
stoppet opp pga Covid-19, men prosessen vil bli gjenopptatt.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 20/14

Luftsportstilsynet
Seksjonens arbeidsutvalg har siden forrige styremøte hatt møte med Norsk
Luftsportstilsyn for å sondere mulighetene for at seksjonens sikkerhetssystem
blir underlagt Luftsportstilsynet, og ikke som i dag, Luftfartstilsynet.
Hele sakskomplekset må utredes nærmere, og her må man se inn i alle
aspekter, fordeler/ulemper, konsekvenser, økonomi etc.

Vedtak:

Arbeidsutvalget jobber videre med saken.

Sak 20/15

NM 2020
Mesterskapet avholdes på Starmoen/Elverum siste helgen i juni som en del av
NRKs «NM veka». Innlandet flyklubb er arrangør av NM.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.
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Sak 20/16

Rapporter fra utvalgene
Til dette møtet var det tre av seksjonens utvalg som ikke hadde avgitt rapport
til møtet. Dette tolkes som at det er liten aktivitet i angjeldende utvalg. De
øvrige innsendte rapportene ble gjennomgått.

Vedtak:

Ingen.

Sak 20/17

Regnskap 2019
Seksjonen gikk med et underskudd på kr 365.255, det er noe bedre enn
budsjettet som var på kr -405.000. Seksjonen har ved siste årsskifte en
egenkapital på kr 1.589.628.

Vedtak:

Styret legger fram regnskapet for seksjonsmøtet i 2021. (Anm: Det er
Luftsportstinget i 2021 som formelt godkjenner regnskapet).

Møtet hevet kl. 18:37

Kommende møter:
-

August, kun styret – dato ikke bestemt
Oktober/november, strategisamling, styret og utvalgsledere - dato ikke bestemt

Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 22. juni 2020.

Distribusjonsliste:
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no)
Sportsflystyret
Utvalgsledere
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