
NORGES
Protokoll NLFs ledergruppe LUFTSPORTFORBUND

Møte 05/17

Avholdt per telefon — 3. oktober 2017

Deltakere:

Presidentskapet: Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Ledergruppen i NLF hadde behov for å få gjort to avklaringer:
-Norges Bandyforbunds henvendelse vedr. manglende oppfølging av vedtak fattet på
Idrettstinget i 2015.
-Norges Idrettsforbunds tilbud om gjennomføring av idrettens styringsbarometer i NLF.

Møtet ble avholdt som telefonmøte. Møtestart kl. 17:00.

Sak L-19/17 Oppfølging av Idrettsting-vedtak gjort i 2015.
Sammen med Norske Amerikanske Idretters Forbund, Norges Bandyforbund,
Norges Danseforbund, Norges Fleridrettsforbund, Norges Kampsportforbund
og Norges Motorsportforbund er Norges Luftsportforbund ett av de seks
særforbundene i Norges Idrettsforbund (NIF) som er anerkjent som
fleridrettsforbund.
Det ble på Idrettstinget i 2015 fattet vedtak om at tilskudd til forbundene i NIF
skal, så langt det er mulig, være organisasjonsmessig nøytrale. Det vil si; ikke
motivere til sammenslåing eller oppsplitting.

Norges Bandyforbund v/president Erik Hansen har tatt initiativ til en felles
henvendelse til Idrettsstyret med et tydelig krav om at det som ble vedtatt i
juni 2015, som så langt ikke blitt fulgt opp nå må etterleves og at vedtaket
ligger til grunn for fordelingene i 2018.
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Ledergruppen drøftet innspillet fra Norges Bandyforbund v/Erik Hansen. Med
innspillet fulgte også utskrift av den godkjente tingprotokollen, sak 12 (a-c).
Saken ble enstemmig vedtatt av tingforsamlingen i Trondheim i juni 2015.

Vedtak: En enstemmig ledergruppe vedtok at Norges Luftsportforbund støtter det
initiativ som er tatt av Norges Bandyforbund. Luftsportspresident Rolf Liland,
som fikk saken tilsendt fra bandypresidenten, gir en kort tilbakemelding til Erik
Hansen og meddeler at NLF støtter saken samt at den videre oppfølgingen fra
NLFs side ivaretas av visepresident Mariann Brattland og generalsekretær
John Eirik Laupsa.

Sak L-20/17 Idrettens Styringsbarometer
Særforbundene i NIF har fått tilbud om gjennomføring av programmet
«styringsbarometeret» fra breddeidrettsavdelingen. Ledergruppen drøftet
hva programmet innebærer, hvilke ressurser som må benyttes for å gi
nødvendige innspill for et godt resultat og hvilken nytte NLF ville ha av
programmet.

Vedtak: En enstemmig ledergruppe vedtok etter en grundig kost/nytte-vurdering at
Norges Luftsportforbund ikke skal prioritere deltakelse i programmet
Styringsbarometeret nå i 2017.

Møtet avsluttet kl. 17:31.

Rolf Liland
President
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