
Protokoll NLFs styre LUFTSPORTFORBUND

Møte 2021 02
Avholdt 15. mars som Teams fjernmøte

Deltakere:
Styret: Asle Sudbø, president

Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattiand, 2. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdomsrepresentant
Reidar Bratsberg, ballong
Kristian Moxnes, fallskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Espen G. Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Torkell Sætervadet, referent
Jostein Tangen, kontorsjef (under behandlingen av sak 013—015/21)
Tom Brien, aktivitetskonsulent (under behandlingen av sak 0-04/21)

MØtestart kl. 17:00: Godkjenning av dagsorden og saksliste
Dagsorden iht. møteinnkalling ble enstemmig vedtatt.
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent. Det
er avklart at protokollen føres etter saksnummer, det vil si at alle vedtakssaker
kommer først, deretter orienteringssakene. Det ble ikke meldt inn saker under
eventuelt.

Sak 008/21 Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2021 01, den 4. januar
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 009/21 Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2021 01, den 20. januar
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele ledergruppen.

Vedtak: Protokollen tas til etterretning.
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Sak 010/21 Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2021 02, den 4. februar
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele ledergruppen.

Vedtak: Protokollen tas til etterretning.

Sak 011/21 Seksjonenes og Norsk Luftsporttilsyns del av NLFs årsberetning for 2020
I likhet med fjoråret legges godkjenningen av forbundets årsberetning opp til
gjennomføring i to steg. Utkast til seksjonenes og NLTs årsberetning
fremlegges for godkjenning av Luftsportstyret på møtet i mars. Disse
beretningene har status som vedlegg til NLFs årsberetning. Den sentrale delen
av forbundets årsberetning skrives på bakgrunn av de godkjente vedleggene
og fremlegges for Luftsportstyret på møtet 26. april.

Vedtak: Luftsportstyret godkjenner vedleggene til Norges Luftsportforbunds
årsberetning for 2020. Forbundets samlede årsberetning for 2020 fremlegges
for endelig godkjenning av Luftsportstyret på møtet 26. april.

Sak 012/21 Presentasjon av Norges Luftsportforbunds resultatregnskap for 2020
Regnskapsfører har avsluttet 2020-regnskapet, og revisor har gjennomgått
dokumentasjonen og gitt sin godkjennelse. Det endelige resultatregnskapet
for 2020 er klart, men som følge av beslutningen om utsatt luftsportsting har
vi akseptert at den komplette regnskapsoppstillingen ferdigstilles noe senere
enn planen som opprinnelig var lagt for ting i mars. Den formelle
godkjenningen av regnskapet gjøres av Luftsportstyret samtidig med
godkjenning av den samlede årsberetningen på møtet 26. april.

Kontorsjef Jostein Tangen presenterte og kommenterte regnskapet.

Vedtak: Luftsportstyret tar orien teringen om resultatregnskapet for Norges
Luftsportforbundfor 2020 til etterretning. Det komplette regnskapet inklusiv
balanseoppstilling og noter fremlegges for endelig godkjenning på
Luftsportstyrets møte 26. april.

Sak 013/21 Fordeling av Norges Luftsportforbunds rammetilskudd for 2021
Forbundet har fått tilsagn om årets rammetilskudd. Samlet sett får NLF
365.648 kroner mindre enn foregående år. Hovedelementet i denne
reduksjonen er at sportsfly som i året 2018 hadde passert den viktige grensen
på 1.500 aktive medlemmer (som var grunnlaget for 2020-fordelingen), i 2019
igjen var under denne grensen. I tillegg til saksunderlaget som var utsendt før
møtet presenterte kontorsjef Jostein Tangen et oppsett og forklarte
prinsippene som har blitt benyttet for intern fordeling i NLF i flere år.
Saken ble drøftet på administrasjonens morgenmøte 10. mars og det var
enighet om å presentere fordelingen som administrasjonens forslag.
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Vedtak: Luftsportstyre t godkjenner fordelingen av midlene slik administrasjonen har
foreslått i de utsendte saksdokumentene.

Sak 014/21 Midler til utviklingsorientert ungdomsidrett for 2021
Forbundet er i likhet med de foregående år også for 2021 tildelt midler som er
øremerket utviklingsorientert ungdomsidrett. Ungdomsmidlene har vært
svært viktige for flere av forbundets aktiviteter i flere år. Midlene fra
Kulturdepartementet som fordeles gjennom NIF skal tilbakebetales dersom de
ikke blir benyttet i h.h.t. forutsetningene. I NLF har vi hatt eksempler på at
planlagte aktiviteter som har fått internt tilsagn om midler, ikke har blitt
gjennomført. Ved at andre aktiviteter som har kvalifisert har blitt gjennomført
og totalt sett benyttet midler langt utover det de i første omgang har hatt
tilsagn om, har NLF allikevel kunne beholde midlene ved omdisponering.
For 2021 er usikkerheten som følge av koronasituasjonen større enn i et
normalår. Det foreslås derfor at det settes en søknadsfrist til 1. mai, men at
selve overføringen av midler holdes tilbake inntil hvert enkelt av de aktuelle
tiltakene som har fått tilsagn om midler er gjennomført.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at NLF skal benytte de samme prinsipper som har blitt
benyttet ved fordeling av midlene mellom aktivitetene de siste årene. Det er
følgende prinsipp:

• 1/4 av midlene fordeles likt mellom de seksjonene som har kvalifiserte
prosjekter

• 1/4 av midlene fordeles mellom seksjonene ut fra rapporterte
kostnader til prosjektene iforegående år.

• 1/2 av midlene fordeles mellom seksjonene ut fra søknadsbeløp for
kvalifiserte prosjekter i inneværende år.

Søknadsfristen er 1. mai2021. Midlene utbetales først når de aktuelle
tiltakene som er berettiget midler er gjennomført. Dersom aktiviteter det er
gitt tilsagn om støtte ikke blir gjennomført, vil ny fordeling av midlene som
NLF har fått tildelt bli beregnet og de aktiviteter som blir gjennomført får da et
høyere bidrag enn først beregnet.

Sak 015/21 Norges Idrettsforbunds konsernkonto
Norges ldrettsforbund har i en årrekke hatt et konsernkontosystem i DnB. NLF
har hele tiden hatt mulighet for å være del av dette systemet, men forbundet
har så langt sett seg best tjent med å ha egne konti, men valgt å benytte
samme bank som NIF har hatt som hovedbankforbindelse.

ldrettsforbundet har nå valgt i skifte bankforbindelse og har opprettet
konsernkonto i SpareBank i Østlandet. NLF har igjen blitt spurt om vi ønsker å
delta.
I motsetning til tidligere synes det nå å være fordelaktig for oss å ta del i
denne fellesordningen. Det er mange av særforbundene som i dag er inne i
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NIEs konsernkontosystem og sammen med NIF og idrettskretsene er om lag
90 % av kapitalen i norsk idrett tilknyttet konsernkontosystemet.
Saken ble presentert på møtet av kontorsjef Jostein Tangen.

Vedtak: Luftsportsstyret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem
mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og
SpareBanki Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte
konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept
av solidaransvar.

Styret vedtar at Norges Luftsportforbund er solidarisk ansvarlig med Norges
ldrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkonto
innehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle
forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.

Styret gir generalsekretær John Eirik Laupsa fullmakt til å skrive under
deltakererklæringen.

Sak 016/21 Arbeidet med forbundets utviklings- og handlingspian for 2022—2025
Status i arbeidet ble presentert av styremedlem Rebecca Hansen.

Vedtak: Luftsportstyret jobber videre med strategiarbeidet ledet av Rebecca Hansen.
Hun vil kalle inn til en siste felles strategiworkshop over påske. Målet er å være
ferdig med forbundets strategi til 15. april. Seksjonene vil da ha god tid på seg
til å synkronisere sine arbeider med planer opp mot forbundets utviklings- og
handlingsplan før tinget til høsten.

Sak 017/21 Prinsipper for Nt.Fs håndboksystem
Sportsflyseksjonen arbeider for tiden med revisjon av sikkerhetssystemet. I
den sammenheng etterspør seksjonen klare føringer i arbeidet. Det har i lang
tid blitt arbeidet med vekt på at NLF er ett forbund. Det er allikev& på sin
plass å fastslå gjennom styrevedtak de prinsipper som styremedlem Sigurd
Brattetveit har tatt opp i dialogen med generalsekretæren.

Vedtak: Administrasjonen får i oppgave å utarbeide forslag til standard forforbundets
håndboksystem. Seksjonenes håndbøker skalfortsatt være aktivitetsspesifikke,
men det som kan være likt bør være likt. Forbundets kvalitets- og
sikkerhetskoordinator får i oppgave å lede dette arbeidet.

Sak 018/21 NLFs sikkerhetstiltak «Takk for at...»
Rebecca Hansen rapporterer om status i arbeidet. I denne saken opptrer
Rebecca som leverandør, VMConsulting. Som tidligere avklart gjennomføres
en fase 1 som et fellestiltak og kostnadsføres i NLF sentralt. Det er søkt midler
i Harald Krogs Minnefond om støtte til gjennomføring av en fase 2 og fase 3.
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Fondets styre har ikke besvart søknaden enda, men har innkalt NLFs
generalsekretær til et møte for å få en grundigere orientering og gå gjennom
NLFs søknad.

Luftsportstyret vedtar at NLFs seksjoner gjennomfører uTakk for at...u

sikkerhetsprogram fase 1, 2, og 3, med en total kostnadsramme på ca 320.000
kroner. Kostnadeneforfase i dekkes av NLF sentralt. Seilflyseksjonen har
allerede gjennomført programmet og har selv dekket sine kostnader.
Ballongseksjonens andel av kostnadeneforfase 2 og 3 fastsettes til 3.000
kroner. For de øvrige fem seksjonene fordeles kostnadene forfase 2 og 3 pro
rata etter ressursbruk i hver seksjon.

Vedtaket er fikk ovenstående ordlyd etter justering som framkommer av e
postkorrespondanse 16. mars og enstemmig tilslutning fra møtedeltakerne.

Sak 019/21 ldrettstinget 2021. Representasjon og viktige saker som skal behandles
NIF har innkalt til ldrettstinget på Flesland ved Bergen i slutten av mai måned.
Det er usikkert om møtet blir fysisk eller elektronisk/videobasert. NLF har én
stemmeberettiget representant og kan delta med én observatØr.

I tillegg til at deler av idrettsstyret er på valg, blant annet NLFs kontaktperson
Erik Unaas, er det flere viktige saker som skal avgjøres.

Norges Friidrettsforbund fremmer forslag om å oppheve forbudet mot bruk av
høydehus for norske utøvere. (Forbudet ble vedtatt på ldrettstinget i 2015
med 157 mot 21 stemmer. Norge la den gang til grunn at WADA ville forby
høydehus. Slikt forbud har ikke WADA innført.)

Oslo ldrettskrets foreslår å opprette en påtalenemd i Norges ldrettsforbund.
Dette for at organisasjonsledd som opplever uønsket adferd i sine rekker har
en instans med faglige- og økonomiske ressurser å henvende seg til som kan
følge opp viktige saker. Slike saker er ofte ressurskrevende på mange måter.

E-sport banker på døren til Norges ldrettsforbund. Hvordan stiller de
tradisjonelle idrettene seg til dette? Er det eventuelt behov for å endre NIEs
formålsparagraf? Saken ble presentert på møtet inkl, forslag til
stemmeberettiget representant og observatør.

Norges Luftsportforbunds delegat til ldrettstinget 2021 er president Asle
Sudbø. Generalsekretæren deltar som observatør. Det forutsettes at endelig
avklaring om ting i mai er gjort til neste møte i Luftsportstyret. En
gjennom gang av de viktigste sakene gjøres på det styremøtet i NLFsom blir
tettest opp mot ldrettstinget 2021.

Vedtak:

Vedtak:
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Sak 020/21 Avkiaringer i forbindelse med at Luftsportstinget 2021 er utsatt til oktober
a) Budsjetter: Etablert praksis for budsjettering i Norges Luftsportforbund er

at det på luftsportsting vedtas budsjetter for året som er påbegynt i tillegg
til hele kommende tingperiode (til og med ut kalenderåret for neste
luftsportsting). Med årets luftsportsting så sent som i oktober er det ingen
hensikt å vedta andre budsjetter for 2021 enn de som ble vedtatt på
Luftsportstinget i 2019.

b) Komiteer som oppnevnes av NLFs styre: Da praksisen med at komiteer
som blir oppnevnt at forbundets styre skal ha funksjonstid frem til 31.
desember samme år som luftsportsting har blitt avholdt og nytt
lufsportstyre har blitt valgt, var hensikten å sikre at nytt forbundsstyre skal
ha kommet godt i gang med sitt arbeid før den viktige oppgaven med å
oppnevne komiteer må gjennomføres. Med årets luftsportsting så sent
som i oktober vil det være for kort tid til å få gjort en tilstrekkelig grundig
jobb med å oppnevne nye komiteer.

Vedtak: a) Budsjettene som sko/fremlegges på seksjonsmøter og luftsportstinget for
vedtak nå i 2021 skal være for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

b) De sittende komiteer i Norges Luftsportforbund som er oppnevnt av
Luftsportstyret bes om å fungere til og med 31. mars 2022. De nye komiteene
som blir oppnevnt fra 1. april 2022 har funksjonstid til og med 31. desember
2023.

Sak 021/21 Idrettens hus 2024
Norges ldrettsforbund og nesten 50 av NIFs særforbund har i dag sine lokaler i
Idrettens hus på Ullevål Stadion. Leieavtalen med Ullevål Stadion AS utløper
31. desember 2023.

Norges Luftsportforbund har leieavtale i Møllergata 39 i Oslo som utløper 30.
juni 2024.

Styringsgruppen for Idrettens hus 2024 har vurdert mange alternativer. Det
beste alternativet synes å være et nybygg på Hasle, men også ny avtale på
Ullevål Stadion, etter en stor oppussing, er et aktuelt alternativ. Del av
styringsgruppens arbeid er nå å få inngått forpliktende avtaler med
særforbundene om fortsatte leieavtaler også inn i ny periode (fra 1. januar
2024). I tidligere vurderinger av hensiktsmessige lokaler for Norges
Luftsportforbund har alternativet å være en del av Idrettens hus på Ullevål
ikke blitt foretrukket løsning.

Vedtak: Styret ber generalsekretæren om å signalisere en interesse for Idrettens hus
2024 overfor styringsgruppen i NIF, men at NLF ikke på noen måte vil inngå
noen form for forpliktende avtaler nå.
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Sak 022/21 Hederstegn 2021
Hederstegnskomiteen behandler nominasjoner som har blitt sendt til
administrasjonen. Søknadsfristen er 15. desember hvert år. NLFs hederstegn
gjøres kjent ved oppslag på hjemmesiden og flere påminnelser i
nyhetsbrevene utover høsten.

Hederstegnskomiteen har behandlet alle mottatte nominasjoner i møte den
27. januar.

Vedtak: Luftsportstyret godkjenner alle de ni innstillingene som Hederstegnskomiteen
har gitt for NLF-hederstegn /2021

Orienteringssaker

0-04/21 Aktivitetskonsulenten orienterer om landsiagstøy / representasjonsantrekk
Orientering framlagt på møtet.

0-05/21 Administrasjonen rapporterer om viktige saker det for tiden arbeides med
Presentert av rådgiver Torkell Sætervadet.

GA-flysikkerhetsforum (GAF)
Formål: «GAF skal bidra til å nå Regjeringens nullvisjon innen norsk samferdsel gjennom å
samarbeide for bedre flysikkerhet og bedre rammebetingelser inn en allmennflysegmentet i
Norge. GAF skal arbeide strategisk målrettet og langsiktig.

GAF skal være en aktiv pådriver i utforming evaluering gjennomføring og oppdatering av den
norske flysikkerhetsplanen for allmennflyging. Denne planen skal være et strategisk veikart
og grunnlag for prioritering av sikkerhetsutfordringer og tiltak med en horisont på 5 år.»

NLFs deltakere: John Eirik og Stian — Tobias og Torkell (observatører)

• Sikkerhetskultur: Erfaringsdeling knyttet til rapporteringssystemer og åpen
læringskultur

• ADS-B: Testprosjekt med synlighetsteknologi og vær i cockpit planlegges for Kjeller og
Bodø med oppstart sommeren 2021

• VFR-innflygingskart: Norge trenger en «VFR AIP» med standardiserte data som alle
app-utviklere kan benytte/implementere

Luftrom
• Ny luftromsforskrift (BSL G 4-1): Justisdepartementet har tatt forskriftsutkastet inn til

nok en gjennomgang. Usikkert om den vedtas før eller etter sommeren.
• Norsk luftromsstrategi: Ny strategi er ikke klar ennå.
• Ny forskrift om etablering av lufttrafikktjeneste (mv.) (BSL G 2-1): NLF ble invitert i en

referansegruppe for å utarbeide ny forskrift som bedre skal harmonisere med
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europeisk regelverk. NLFs hovedmål er at faste kriterier (antall IFR-bevegelser,
maksimumsvekt for fly mv.) ikke skal utløse krav til AFIS eller tårnkontroll, men at det
skal gjøres skjønnsmessige vurderinger i tråd med ICAO Annex 11.

• Koordineringsmøte med Forsvaret: NLF har fått innvilget de reserverte områdene
som forbundet har bedt om.

• U-space:
o Rammeverksforordning om droneluftrom er godkjent av EASA-komiteen. EU

kommisjonen vil følge opp med vedtak innen kort tid.
o Segregert trafikk i kontrollert luftrom (dynamisk rekonfigurering)lntegrert

trafikk i ikke-kontrollert luftrom [men fare for at visse stater innfrer
restriksjonsområder på toppen av U-spacej

o Endringer i SERA som påleger «electronic conspicuity» dvs.
synlighetsteknologi

o Luftromskomiteen følger med...

Regelverk

• DroneoperatØrregisteret: NLF fikk medhold i kravet om utsettelse av
registreringskravet for modellflymedlemmer. Utsettelsen gjelder fram til
Luftfartstilsynet har evaluert mulighetene for masseregistrering. Inntil videre flyr
modellflygere som før.

• Operative forskrifter (BSL D-serien): Ny operativ forskrift som gjelder historiske fly,
selvbygde fly mv. er vedtatt — trer i kraft 1. juli. Større adgang til opplevelsesflyging
mot betaling. lnnstramminger vedr. informasjon til passasjerer. BSL D 3-1 og en rekke
andre forskrifter er/blir opphevet.

• Tekniske forskrifter (BSL B-serien): Nye tekniske forskrifter som gjelder historiske fly,
selvbygde fly mv. er på høring til 31. mars. Tett dialog med andre aktører (EAA m.fl.).

• EASA-regelverk: Større revisjoner av sertifikat- og teknisk regelverk er under
utarbeidelse.

Anlegg og flyplasser
• PFLY: MyPPR tas ventelig i bruk for alle flyplasser utenom åpningstid fra ca. 1. april

2021.
• Modellflyging på flyplasser/Iufthavner: Utgangspunkt om radiopåbud fra 1. januar

2021 (f. eks. Sandnessjøen) — unntak må avtales.
• Oslo-området: NLF opplever fortsatt at Rygge og Eggemoen er de to

hovedalternativene
• Rygge: Ny dialog mellom Kjeller-miljøet, Rygge-miljøet og NLF med henblikk på å

etablere tettere samarbeid om Rygges framtid
• Kjeller: Kommunens utkast til planer innebærer at regulering tidligst er aktuelt i 2025.

Elfly-prosjektet
• LN-ELB: Pipistrel Velis Electro kommer til Norge ca. mai
• Flyet er verdens første typesertifiserte elfly (EASA)
• ... men Norge må be om diverse unntak fra EASA-regelverket
• Rapport om LN-ELA er ventet fra havarikommisjonen (SHK) 16. mars
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0-06/21

0-07/21

0-08/21

0-09/21

0-10/21

Rapport om nye utdanninger
Rapport var utsendt i samledokument før møtet.

Medlemmer og klubber
Rapport var utsendt i samledokument før møtet.

Økonomi
Rapport var utsendt i samledokument før møtet.

Rapport fra aktivitetskonsulenten
Rapport var utsendt i samledokument før møtet.

Rapport fra ungdomskomiteen og seksjonene
Rapport var utsendt i samledokument før møtet.

Orienteringssakene 0-04/21 til 0-10/21 ble tatt til etterretning.

Møtet hevet kl. 19:28.

Asle Sudbø
President
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