
Protokoll         Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund 

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 2/2013, 18. mars, NLFs lokaler, Oslo 
 
Tilstede: Roger Holm, Mariann Flasnes, Odd-Tore Ohnstad, Bjørn Aspestrand,  Tor Berg 

(observatør) og Tom Bjerke (referent)  
 
Ikke tilstede: Hilde Hognestad, Stein Erik Lundblad og Kai Lyche (observatør) 
 
  
Møtet startet kl 1715  
 
 
Sak 12/13 Godkjenne saksliste 
 
Sakslisten ble godkjent, saker til eventuelt ble notert. 
 
 
Sak 13/13 Godkjenne protokoll fra forrige møte 
 
Protokollen fra møte 1/2013 ble gjennomgått og godkjent.  
 
 
Sak 14/13 Regnskap 2012 
 
Regnskapet for 2012 ble lagt frem. Seksjonen går i 2012 med et underskudd på snaue 63.000. Dette 
kommer etter et budsjettert bidrag til NLFs ATO/LAPL satsning på kr 200.000 og et ekstraordinært 
bidrag fra seksjonen til Forbundet på kr 120.000 for å redusere underskuddet i NLF CAMO. 
 
Seksjonsstyret legger frem regnskapet for godkjenning på seksjonsmøtet 6. april 2013. 
 
 
Sak 15/13 Budsjett 2013 - 2015 
 
Styret legger frem et budsjett for 2013 som er i tråd med tidligere nivåer som seksjonsbudsjettet har 
ligget på. Styret legger også frem et moderat forslag til endring av seksjonskontingenten og gebyr for 
flygetillatelser. Økningene fremgår av sakspapirene til seksjonsmøtet 6. april 2013. Budsjettene for 
2014 og 2015 er lagt på de samme nivåer som 2013.  
 
 
Sak 16/13 Styrets innstilling til saker som er fremmet av klubbene til seksjonsmøtet 6. april 
 
Ingen forslag mottatt fra klubbene. 
 
Sak 17/13 Status på arbeidet i seksjonens komiteer 
 
Flytryggingsrådet er i ferd med å sluttføre hvilke føringer, anbefalinger og tilrådninger som klubbene 
skal følge i gjennomføringen av sine lokale sikkerhetsmøter i 2013. 
 
Aktivitetskomiteen legger NM til  Lista i år, i tillegg vil Luftsportsuken på Starmoen bli ett av de store 
arrangementene i 2013. 
 
Informasjonskomiteen har fått lansert de nye websidene, på den samme lesten som øvrige seksjoner i 
NLF. 
 
OPS & Opplæringskomiteen jobber med en helhetlig revisjon av pensumlisten til flygebevis for 
mikrofly, herunder å få utarbeidet teorimateriale på de fag som i dag må ivaretas av klubbene lokalt. 
Dette arbeidet gjøres i samarbeid med teknisk komite. 
 
Valgkomiteen i seksjonen har lagt frem sin innstilling til nytt seksjonsstyre, dette fremgår av 
sakspapirene til seksjonsmøtet 6. april 2013. 
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Flytryggingsrådet jobber med ferdigstilling av de innsendte rapporter for i år (seks innsendte rapporter 
så langt i år). 
 
 
Sak 18/13 Luftsportsuken 2013 
 
Luftsportsuken 2013 avholdes på Elverum, Starmoen, i perioden 12. – 16. juni. 
 
Arrangementet går i regi av NLF sentralt, og det forventes stor deltagelse. Odd-Tore Ohnstad vil være 
den som i praksis har hånd om arrangementet for mikroflyseksjonens del, støttet av avdelings- og 
fagsjefen. 
 
Seksjonen har tidligere vedtatt å sette av kr 10.000 til arrangementet. 
 
 
Sak 19/13 Eventuelt, Import av mikrofly – praktisering av vektbestemmelsene 
 
Teknisk komite og administrasjonen saksbehandler årlig et stort antall søknader på fly som ønskes tatt 
inn til landet (Ca. 35 i året). En konkret sak ønsket teknisk komite og fagsjefen å få belyst, da det har 
kommet innsigelser og spørsmål knyttet til en sak hvor en person ønsket å ta inn til landet et to-seters 
mikrofly med redningsskjerminstallasjon og hjulunderstell (opptrekkbart) med en beregnet tomvekt på 
326 kg. Maksimal avgangsvekt for dette flyet er 472,5 kg, noe som tilsier en nyttelast på ca 145 kg. 
 
Styrets vedtak: 
Dette eksemplet viser at man har en utfordring mht vektbestemmelsene for mikrofly, men det er ikke 
verre å løse enn at potensielle mikroflykjøpere ikke «drømmer seg bort», men faktisk innretter seg 
etter at flyet skal ha en «troverdig nyttelast» (slik det fremgår av føringer som er gitt i 
Mikroflyhåndbokens vedlegg 5.2 og 5.3) for å kunne bli tatt inn til landet som mikrofly, og at det reelt 
sett skal kunne benyttes med to personer ombord, og også være omsettelig på det norske markedet, i 
den forstand at man kjøper et «flybart» fly. 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 2008 

 
Tom Bjerke (sign.) 
 
Distribusjonsliste: 
Via seksjonens internettsider til klubbene 
NLFs kontrollkomite 
Generalsekretær og ass. Generalsekretær NLF 
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