
 
                                                                                                    Fallskjermseksjonen   

 - 1 - 

PROTOKOLL.       
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 2/16 

Tid: Onsdag 11. mai kl 16:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1a Godkjenning av innkalling til møte 2/16 

1.1b Godkjenning av protokoll møte 1/16 

1.2 Ungdomsmidler 

1.3 Arrangementsmidler 

1.4 NM 2017 utlysning 

1.5 Pond Rikssenteret 

 

  

JED 

JED 

JED/DNB 

JED/JW 

KHB 

JED 

2 Orienteringssaker 

2.1 Medlemskap 

2.2 Økonomisk status 

2.3 Regler ved sponsing 

2.4 Orientering AU 

2.5 Fra arbeidsgruppene 

2.6 Basic status 

2.7 Samordnet rapportering til NIF 

2.8 Ankeutvalget 

2.9 Saker fra landslagsansvarlige 

- Innspill fra Espen Fadnes 

  

JW 

JW 

JW 

JED 

POW/MOX 

LGD 

JW 

JW 

DNB 

3. Diskusjonssaker 

   3.1 Representasjon for styret ifm NMene 

  

JED 

4 Eventuelt. 

   4.1  

  

 

 

 

Tilstede var: Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Kristian Moxnes, Kari Berg og Per-

Olof Wallin.    

Forfall: Carita Gyldenskog Ranvik, Elise Torgrimsen og Ingela Reppe 

Fra administrasjonen: Derek N. Broughton og Jan Wang (referent).  

 

 

 

 

 



 
                                                                                                    Fallskjermseksjonen   

 - 2 - 

1. Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/16 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/16 

som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent. 

 

1.2  Ungdomsmidler 

  

Landslagsansvarlige redegjorde for saken. 

 

Styret gikk gjennom søknadene og gjorde en sortering opp imot kriteriene for tilsagn. 

Deretter ble det tatt en beslutning hvilke søknader som skulle få tilsagn om midler, 

men det er behov for en nærmere vurdering av hvor mye hver enkelt søknad skal få 

tilsagn om. Landslagsansvarlig skal bearbeide dette og presentere sin innstilling til 

arbeidsutvalget som deretter vil foreta beslutningen og kommunisere denne. Dette 

forsøkes gjort innen 1. juni. 

1.3 Arrangementsmidler  

 

Fagsjef redegjorde for saken.  

 

Det er kommet inn søknader om støtte for kr 290 000, mens tilgjengelige midler er  

60 000. Styret har derfor måttet gjennomføre en streng prioritering og etter kriteriene 

og søknadsfrister. Det vises også til styreprotokoll 1/2016 pkt 1.3 der det står: «Ved 

behandlingen av søknadene, foretrekker styret å kraft samle om et mindre antall 

arrangementer/prosjekter, fremfor å gi litt støtte til mange. Ut ifra kriteriene, som lå ved 

utlysningen av midlene 19. februar 2016) ga styret følgende tilsagn: 

 

Oslo  kr 20 000 Heliboogie Hemsedal (fellesarrangement Oslo, Tønsberg og Voss)  

Tønsberg kr 20 000 Tønsberg Challenge (arrangement som er åpent for alle klubber) 

Voss  kr 20 000 Elevboogie i september (unge hoppere fra mange klubber) 

 

1.4  NM 2017 Utlysning 

 

Leder konkurransekomiteen presenterte saken. Utkast til budskjema ble gjennomgått 

sammen med kriterier for tildeling. Dato for gjennomføring er ikke satt. Det skal styret 

F/NLF og den søker som får arrangementet sammen bestemme, for å sikre at NM 

2017 ikke kolliderer med andre arrangementer nasjonalt eller internasjonalt. 

 

Søknadsfristen for tildeling av NM 2017 ble satt til 10. juni 2016. Dette for å ha 

mulighet til å utpeke neste års NM arrangør i god tid før NM 2016. På den måten har 

neste års NM arrangør mulighet til å ha personell tilstede under NM 2016, som styret 

F/NLF setter som en forutsetning ved tildeling.  

 

1.5  Pond på Rikssenteret 

 

Det vises til styreprotokollene 4/2015 pkt 3.3 og 5/15 pkt 2.9. Oslo er kommet godt på 

veg med prosjekteringen og presenterte ulike finansieringsmåter. Estimatet for 



 
                                                                                                    Fallskjermseksjonen   

 - 3 - 

byggingen er anslått til kr 400 000. Alle finansieringer som innbefatter midler fra 

F/NLF må avvente ny langtidsplan inklusive budsjett før byggingen kan igangsettes. 

Dette fordi det kun ligger inne kr 300 000 i det vedtatte budsjettet, som er øremerket 

oppgradering av det elektriske utendørsopplegget inklusive strømuttakene i 

overnattingsområdet. 

 

Oslo fsk ønsker å komme i gang med etableringen av en pond allerede inneværende år, 

om mulig. Styret F/NLF anbefalte da Oslo fsk å vurdere samme finansieringsform som 

ble benyttet da overnattingsbygget ble satt opp. Det ble i sin helhet bekostet av Oslo 

fsk for kr 1 600 000, og gjennom en langtidsleieavtale med relativt lav leie for 

Rikssenteret, kunne overnattingsbygget overdras til NLF ved oppsigelse av 

leieavtalen. 

 

Dette kan også gjøres for en pond. I så fall vil det bli utarbeidet et vedlegg 6 til 

langtidsleieavtalen som sier at leien ikke vil økes på 10 år. Oslo fsk vil styrebehandle 

forslaget og komme tilbake til styret F/NLF.      

 

 Styret ga sitt tilsagn til en slik plan. 

 

2. Orienteringssaker 

 

2.1 Medlemskapsstatus 

 

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. april 2016. Det har vært en noe 

urovekkende reduksjon i medlemsmassen til fallskjermseksjonen. Det er tidlig i 

sesongen, men den er allikevel ganske så betydelig både ift 2014 0g 2015. Det verste 

er at reduksjonen er i den delen av medlemsmassen som vi aller helst vil beholde – 

lisensierte hoppere. Hittil i år kan det se ut til at vi har «mistet» 119 hoppere med 

fallskjermlisens, noe som utgjør 8% i forhold til samme tid i 2015 og 5.5% i forhold til 

hele 2015. Vi får se om dette vedvarer eller om vi kan hente noe inn igjen i løpet av 

sommeren.  

 

Det som forsterker dette, er at også de andre seksjonene har en nedgang i 

medlemsmassen, noe som kan indikere at vi kan være utsatt for en effekt av den 

økonomiske situasjonen i landet. Tilsvarende reduksjoner i forhold til hele 2015 er for 

HG/PG – 4,5%, Motor -6,4%, Seilfly – 4%, Mikro – 1,4 samt Modell – 4%. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.2 Økonomi  

  

 Fagsjef redegjorde for det økonomiske situasjonen. 

Økonomisk er det ingen grunn til å justere på langtidsplanen og gjennom den 

budsjettet for 2016, men med henvisning til pkt 2.1, må det holdes et øye med 

medlemsutviklingen. Pr nå har medlemsinntekten blitt redusert med kr 35 700 i 

forhold til i 2015. Mer bekymringsfullt er det at reduksjonen i den totale 

medlemsmassen har resultert til at NLF har tapt medlemsinntekter på kr 395 000, hittil 

i år. 
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Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.3 Regler ved sponsing 

 

Fagsjef orienterte. Fallskjermseksjonen har sett på gjeldende regler for sponsing. NIF 

sitt regelverk som er ledende for NLF, stadfester at alle som inngår sponsoravtaler, det 

være lag så vel som individuelle utøvere, så skal klubben godkjenne avtalen. Forbund 

og klubb kan ta deler av sponsorinntekten. NLF har ikke utarbeidet egne 

bestemmelser, så fallskjermseksjonen har nå anmodet NLF styret om å utarbeide 

forbundets sponsorregler. I henvendelsen presiserte fallskjermseksjonen at vi ikke 

ønsker at det i et regelverk åpnes for NLF og/eller seksjonene til å ta noe av 

sponsormidlene. Hva klubbene ev gjør, bør de selv avgjøre. 

                                                

Konklusjon er at en idrettsutøver som ønsker å inngå en avtale om sponsing/ 

markedsføring, må innhente klubbens tillatelse. Avtalen skal være skriftlig, og skal 

godkjennes av klubben. 

 

Klubben på sin side må se til at avtalen ikke strider mot idrettens eget regelverk og 

etiske verdier eller allerede inngåtte sponsoravtaler i eget særforbund. Klubbene må 

være sitt ansvar bevisst og vurdere hvordan de ønsker å fremstå å bli forbundet med.  

 

Klubben har rett til å underkjenne sponsoravtaler å nekte hopperne i å benytte sponsor 

utstyr under organisert hopping, hvilket all hopping er. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.4 Orientering fra AU 

 

Det er ikke gjennomført møter i arbeidsutvalget etter ledermøtet. 

  

Styret tok orienteringen til etterretning.  

2.5 Tilbakemelding fra arbeidsgruppene 

 

 a) Hvordan holde unge hoppere lenger i sporten 

 

Kristian Moxnes orienterte kort fra gruppen som har sett på ivaretakelse av yngre 

hoppere. Arbeidet er ferdig og konklusjoner og råd mm vil bli lagt inn i klubbguiden.  

F/NLF vil årlig gjennomføre en undersøkelse tilsvarende det arbeidsgruppen gjorde, 

for å øke evnen til å sette inn tiltak som holder unge hoppere lenger tid i sporten. 

Kristian Moxnes vil holde i disse årlige undesøkelsene. 

 

b) Nytt felles manifestsystem 

 

Per-Olof Wallin orienterte på vegne av gruppen som ser på et felles manifestsystem.  

Arbeidsgruppen er tilnærmet ferdig med å kartlegge behov hos klubber og sentralt i 

NLF. 
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Konklusjon: Manifestsystemet må være en lokal installasjon. Svært stort ønske om en 

integrasjon opp mot medlemssystemet til NLF. 

 

Arbeidsgruppen jobber med kravmatrise. Kravmatrisen skal være en overordnet 

kravliste (kun detaljert hvor nødvendig). 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.6 FS Basic - status 

 

Lars Geir Dyrdal orienterte om status.  

 

Tønsberg FS camp på Jarlsberg vil bli gjennomført 

Voss FS camp mangler noen påmeldinger, men ser ut til å kunne gjennomføres 

Oslo har meldt tilbake at de ikke kommer til å gjennomføre FS camp på Rikssenteret 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

  

2.7 Samordnet rapportering status 

 

Fagsjef orienterte. NIF har fra i år av samordnet all rapportering, der i blant også 

idrettsregistreringen fra klubbene. Tidsfristen var satt til 30. april, mot tidligere 1. 

februar. For idrettsregistreringen er kun rapporteringstidspunktet endret. Det var 

overraskende mange klubber som ikke hadde rapportert. I tillegg var det noen klubber 

som ikke hadde lagt inn alle data som kreves. Klubbene det dreier seg om er kontaktet 

og de fleste har rapportert at dette nå er gjennomført. 

 

Det er særs viktig at denne rapporteringen blir gjort for dette danner grunnlaget for 

tildelingen av idrettsmidler som fallskjermseksjonen mottar årlig. Overføringen fra 

NIF, som blant annet breddeidretten nyter godt av, er den tredje største inntektsposten 

vår!   

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.8 Ankeutvalget   

 

Fagsjef orienterte om etableringen av ankeutvalget og dets mandat. Utvalget skal 

kvalitetssikre at saksbehandlingsreglene er fulgt, dersom en sak fremmes til 

ankeutvalget. F/NLF har en anke til behandling i utvalget, og utvalget kontrollerer nå 

om F/NLF har fulgt offentlige krav for behandling eller ikke. Hvorvidt vedtaket som 

er fattet av F/NLF er korrekt eller ikke er ikke til vurdering.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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2.9 Saker fra landslagsansvarlige  

 

Derek Norlund Broughton orienterte. 

 

Det gjennomføres landslagsuttak i høst. Det er til nå en ny utøver som er påmeldt. 

Søknadsfrist for påmelding er innen NM 

 

Ulike gjennomføringsmåter av Basic ble diskutert. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

2.10 Status Rikssenteret 

 

Fagsjef orienterte om status vedrørende kommunens reguleringsplan for Østre Æra.  

Jfr F/NLF styreprotokoll #1 2016 pkt 2.11. Søknaden om dispensasjon fra kravet om 

at campingvogner, campinghytter eller andre overnattingsfasiliteter må ligge utenfor 

rød støysone, skal i henhold til planen besluttes av kommunen 26. mai 2016. 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

3. Diskusjonssaker. 

3.1     Styrets representasjon ved NM i 2016 

 

På NM CP i Gryttjom 31. juli til 2. august, representeres F/NLF av Carita G. Ranvik 

På NM på Bømoen 2. til 6. august representeres F/NLF av Jan Erik Dietrichson 

      

4. Eventuelt 

4.1 Intet 

   

Neste møte: onsdag 7. september 2016 kl 16:00 i NLF møterom Møllergata 39 i Oslo 

 

Møtet ble hevet kl. 20:05. 

 

 
Jan Wang 

Referent. 

 


