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Seksjonsmøte 2019 

Program 
Fredag 5. april  

Ettermiddag/ 
kveld 

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet 
på fredag, buffetmiddag fra kl 20:00 til kl 22:00.  

  

Lørdag 6. april  

 Frokost 

08:00 – 09:00 Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene 

09:00 – 15:00 Seksjonsmøte ballong. 

Avpasses 12:30-14:00 Lunsj for møtedeltakerne 

14:00 – 14:50 Registrering av delegater til Luftsportstinget 2019 

15:00 – ca. 18:00 Luftsportstinget 2019 

  

19:15 Aperitiff 

20:00 Tingmiddag 

  

Søndag 7. april  
 

Frokost 

08:30 – 10:00 Gruppe I. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS) 

10:15 – 12:15 Fellesprogram -foredrag 

Avpasses 12:30-14:00 Lunsj 

13:30-15:00 Gruppe II. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS) 

 (Deltakerne som skal på HRS velger den gruppen som passer best) 
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Saksliste 
 
 

Seksjonsmøtet skal: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 
 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 
3. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen 

og et tellekorps på 3 personer. 
 

4. Velge en representant og en vararepresentant til luftsportstinget 
 
5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018. 
 
6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2017 og 2018 i revidert stand. 
 
7. Behandle innkomne forslag og saker. 

 
8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2020 og 2021. 
 
9. Fastsette utviklingsplan og budsjett for seksjonen for perioden 2019 – 2021. 

 
10. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget. 

 
11. Velge: 

a) Seksjonsstyre  
b) Valgkomité  

 
 

Sak 1.  Godkjenne de fremmøtte representanter 
 
På seksjonsmøtet møter med stemmerett: 
 
1) Seksjonsstyret  5 stemmer 
 
2) Ballongklubben Frisk Bris har en representant med stemmerett.  
 
Alle andre medlemmer i ballongseksjonen kan delta på møtet som observatører. 
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Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Første varsel om Luftsportstinget og seksjonsmøtene fremkommer i månedsbrevet av 15 
november 2016. 
 

Innkallingen 
Formell innkalling ble sendt pr E-post til alle klubbene med påmeldingsinformasjon 30. januar 
2017.  
 
Sakspapirene (årsberetning NLF, saksdokumentene til Luftsportstinget og saksdokumentene 
til seksjonsårsmøtet F/NLF) ble gjort tilgjengelig på NLFs hjemmesider fredag 17. mars 2017.  
 

Saksliste – se side 2 i dette heftet. 

 
Forslag til forretningsorden 
 
1. Seksjonsmøtet ledes av den valgte dirigent. 
 
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
 Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 minutter første 

gang og 3 minutter annen og tredje gang. 
 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter 
at strek er satt. 

 
4. Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg. 
 
5. I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall 

avgitte stemmer for og imot. 
 
 

Sak 3.  Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å 
undertegne protokollen og tellekorps på 3 personer. 
 
Dirigent: Arild Solbakken (styreleder) 
Referenter: Fremmes på møtet. 
Undertegne protokollen: Fremmes på møtet 
Tellekorps: Fremmes på møtet  
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Sak 4.  Velge representanter til Luftsportstinget 
 
Seksjonens representant til Luftsportstinget: 
 
Seksjonen kan stille med en representant til luftsportstinget. Representanten velges for hele 
tingperioden, og derfor anmodes seksjonsmøtet om å velge ytterligere en representant som 
varamedlemmer som kan møte dersom det skulle bli behov for ekstraordinært Luftsportsting i 
perioden. 

 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å velge en representant og en vararepresentant til 
Luftsportstinget. 
 

Sak 5.  Behandle årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018 
 
Årsberetning for seksjonen er en integrert del av årsberetningen til NLF som er lagt ut på 
nlf.no og sendt alle representantene. Styreleder Arild Solbakken presenterer kortfattet styrets 
arbeid i tingperioden. (Presentasjon fremlegges i møtet) 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018 godkjennes som fremlagt av styret. 
 

Sak 6.  Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2017 og 
2018 i revidert stand. 
 

Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2017 

  Inntekter Kostnader Resultat Budsjett 
Konkurranser/aktiviteter 2 418 -7 418 -5 000 -5 000 

Administrasjon/drift 607 -659 -52 -48 000 

Medlemskontingent 0 0 0 4 000 

Lisensinntekter 500 0 500 0 

Rammetilskudd NIF 5 000 0 5 000 0 

SUM TOTALT 8 525 -8 077 448 -49 000 

 

Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2018 
 

  Inntekter Kostnader Resultat Budsjett 
Konkurranser/aktiviteter 0 0 0 -5 000 

Administrasjon/drift 704 -555 149 -53 000 

Medlemskontingent 5 400 0 5 400 4 000 

Lisensinntekter 470 0 470 1 000 

Rammetilskudd NIF 5 001 0 5 001 5 000 

SUM TOTALT 11 575 -555 11 020 -48 000 

 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2017 og 2018 godkjennes som fremlagt av 
styret. 
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Sak 7.  Behandle innkomne forslag og saker 
 
Det er ikke mottatt noen forslag til saker fra klubbene innen fristen. Seksjonsmøtet har ikke 
anledning til å fatte vedtak i saker som tas opp på møtet. 
 

Sak 8.  Fastsette seksjonskontingenter og avgifter 
 
Styre foreslår følgende seksjonskontingenter for 2018 og 2019: 
 

Medlemskategori 2020 2021 

Senior 300 300 

Junior 300 300 

Ungdom 300 300 

Barn 0 0 

Pensjonist/ufør 300 300 

Støttemedlem 300 300 

Familiemedlem 300 300 

 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Seksjonskontingentene for 2018 og 2019 godkjennes 
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Sak 9.  Fastsette utviklingsplan og budsjett for seksjonen 
 

Her følger styrets forslag til utviklingsplan og budsjett for seksjonen: 
 

Ballongseksjonens utviklingsplan 2019-2021 
 

Inledning 

Denne planen er utarbeidet i tråd med NLF’s langtidsplan og slutter seg til hovedtrekkene i 

denne med hensyn til grunnverdier og hovedmål samt for de deler av de strategiske 

satsingsområdene som er relevante ballongsporten. Denne planen tar opp de vesentligste 

punktene for ballongsportens utvikling de nærmeste årene. 

 

1. Sikkerhet 

Målet er det samme som for NLF, dvs ingen alvorlige skadde eller omkomne som følge av 

utøvelse av våre luftsportaktiviteter. 

 

Strategien er å øke kunnskapen hos utøverne (piloter, elever og medhjelpere) om 

risikofaktorer og hvordan disse kan minimeres. Utvikle og implementere gode 

rapporteringssystemer (evt benytte noe som andre seksjoner eller andre land bruker). 

 

Gjennomføringsplan: Gjennomføre sikkerhetsseminar for utøverne. Implementere og bruke 

rapporteringssystem for hendelser. 

 

2. Luftrom 

Ballongseksjonen slutter seg til NLF’s mål. En spesiell sak for ballongseksjonen er å arbeide 

for at ballonger får dispensasjon til å fly i restriksjonsområdet R102 over Oslo. 

 

3. Anlegg 

Ballongseksjonen har ingen spesielle krav til anlegg for den operative virksomheten, men det 

er behov for tilgang til parkering / oppbevaring av luftfartøyene.  

 

4. Regelverk 

NLF er nå Kompetent Myndighet (CA) for utdanning og sertifisering av ballongførere.  Nye 

felleseuropeiske bestemmelser for ballong skal etter planen bli implementert 8. April 2020. 

Det må utvikles et utdanningskonsept i forhold til det nye regelverket og de nye sertifikatene. 

Mye grunnmateriale finnes i den tidligere ”Blåboka”.  Se også pkt 7.  

 

Teknisk tilsyn og vedlikehold av ballonger og utstyr kontrolleres i dag av CAMO i Sverige. 

På sikt kan det være aktuelt å se på mulighetene av å få etablert en norsk CAMO. Se også pkt 

8. 

 

5. Miljø 

Ballongseksjonen skal arbeide for at ballongsport blir oppfattet som hensynsfull og 

miljøvennlig. 
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6. Rekruttering 

Mål: Ballongseksjonen skal vokse med 10-15% per år i planperioden. 

 

Strategi: NLF og klubbene mottar forespørsler om ballongferder fra mange hvert år. Vi har 

ikke kapasitet til å tilby alle disse en tur. En mulighet er å tilby en form for 

informasjon/kursvirksomhet for de som er mest interessert/potensielle elever/medlemmer.  

 

Gjennomføringsplan: Ballongseksjonen skal avholde informasjonsmøter for elever og 

potensielle elever på egnede tider og steder.  Andre tiltak som for eksempel 

markedsføring/informasjon via sosiale medier bør iverksettes. 

 

7. Utdanning 

Ballongseksjonen skal utvikle en utdanningsplan basert på kravene til EASA.  Mye kan også 

hentes fra ”Blåboka” men de nye felleseuropeiske bestemmelsene stiller delvis nye krav som 

må implementeres. 

 

8. Vedlikehold, reparasjon 

Ballongseksjonen skal arbeide for å få godkjennelse av norsk verksted for reparasjon av 

ballonghylster. Når det gjelder vedlikehold må fabrikantenes vedlikeholds-pålegg følges opp 

kontinuerlig. Ballongseksjonen kan utarbeide en generell vedlikeholdsplan og spre denne til 

ballongeiere/piloter. I ”Blåboka” finnes skjemaer for daglig tilsyn som kan inngå som del i en 

slik plan. 

 

9. Konkurranser 

Ballongseksjonen skal legge til rette for og stimulere til, at vi får norske utøvere med i 

ballong-konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt.  

 

 
Med bakgrunn i ovenstående utviklingsplan fremmer styret følgende forslag til budsjett: 

ÅR 2019  2020  2021 

Inntekter:  
   

 

NIF Grunntilskudd  5 000  5 000  5 000 

Seksjonskontingent 6 000  6 000  6 000 

Lisensinntekter 1 000  1 000  1 000 

Sum inntekter 12 000  12 000  12 000 
 

     
Kostnader:      

Deltakeragvift EM/VM 5 000  10 000  10 000 

Seksjonsstyret 3 000  3 000  3 000 

Fagkontakt NLF 52 000  47 000  42 000 

Sum kostnader 60 000  60 000  55 000 
 

     
Underskudd 48 000  48 000  43 000 

      
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Utviklingsplan og budsjett perioden godkjennes. 
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Sak 10.  Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på 
Luftsportstinget 
 

Det vises her til sakspapirene til Luftsportstinget som er vedlagt som eget dokument. 
 
Seksjonsmøtet avgjør hvor detaljert og inngående man skal drøfte de enkelte sakene 
som skal opp på tinget. 
 
Seksjonsmøtet kan ikke instruere tingrepresentanten som er valgt under sak 4.  
 

Sak 11.  Foreta valg 
 

Seksjonsmøtet skal velge:  
A) Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, minst to og maksimalt 7 

styremedlemmer hvorav én person skal være ungdom.  
(Se info på foregående side) 

B) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
 
 
A) Seksjonsstyre. 
Valgkomiteen har instillier følgende kandidater til nytt styre: 
 
Leder:  Hans Rune Mikkelsen 
 
Nestleder: Reidar Bratsberg 
 
Styremedlemmer: 

Mikael Klingberg 
Sofia Orvarsson Darmo 
Trond Nordby 
Arild Solbakken 
Silvia Klokk 

 
 
B) Valgkomité. 
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valg av valgkomité for perioden 2017 – 
2018: 
 

Anders Frydenberg (leder) 
Fridtjof Rusten (medlem) 
Steffen Steffensen (medlem) 

 
Den som velges som leder av valgkomiteen inngår som medlem av NLFs 
sentrale valgkomite. 

 
 


