
NORGES
Protokoll NLFs ledergruppe LUFTS RTFORBUNQ

Møte 01/18

Avholdt per telefon — 11. januar 2018

Deltakere:

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

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet ble avholdt som telefonmøte. MØtestart kl. 19:30.

I nnkallingen til møtet ble godkjent.
Protokollene fra tidligere møter i ledergruppen har blitt tatt til etterretning av
Luftsportstyret.

Sak L-01/18 Start-monumentet i Borre / Horten til minne om Lt. Dons flyging i 1912
NLF har bedt vårt medlem John Inge Bacher om å ivareta NLFs interesser i
forbindelse med Start-minnesmerket som opprinnelig ble finansiert med
midler fra Norsk Aero Klubb (NAK), samt midler innsamlet av NAK.
Det ble i desember 2017 gjort kommunalt vedtak om at minnesmerket skal
plasseres i minnelunden knyttet til Borre kirkegård. Denne plasseringen av
minnesmerket støttes verken av lokale entusiaster eller NLF. Det er tatt lokalt
i nitiativ til at saken skal komme opp til ny vurdering. Bacher forespør NLF
hvordan han på vegne av organisasjonen skal forholde seg til initiativet.

Vedtak: Ledergruppen støtter Bachers vurdering og gir han fullmakt til å representere
NLF i arbeidet med å oppnå en bedre plassering av minnesmerket. Det legges
til grunn at det ikke medfører noen vesentlige kostnader. Dersom denne
forutsetningen endres skal sakes tas opp til ny vurdering. 12L
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Sak L-02/18 NM-uka 2018 i Stavanger. NLFs planlagte aktiviteter
Det vises til tidligere behandling i Luftsportstyret (sak 043/17 behandlet 25.
september). Generalsekretæren ble bedt om å rapportere status.
Etter at det en periode har vært usikkerhet rundt prosjektet for 2018, er det
nå avklart at det blir arrangement i Stavanger i august.
Det er fortsatt mange ukjente faktorer rundt NM-uka, men av luftsportene
synes det klart at det blir droneracing, klasse F3A i modellfly (akroflyging),
mikroflyging samt akroflyging fullskala. Stavanger Fallskjermklubb arbeider
med et opplegg for å kunne tilby å arrangere NM i presisjonshopping, en gren
hvor det ikke har blitt avholdt mesterskap på noen år. Også demonstrasjon av
øvelsen swooping er på idekartet.
Det er innkalt til et orienterings- og koordineringsmøte for NM-uka 2018 den
24. januar. NLF deltar der med to representanter.

Vedtak: Ledergruppen takket for orienteringen og oppfordrer NLFs representanter som
arbeider opp mot NIF og NRK om å jobbe for mest mulig luftsport på NM-uka
2018. Stavanger Fallskjermklubb oppfordres til å arbeide videre med sine ideer
og få dette koordinert med NLF Fallskjermseksjonen.

Sak L-03/18 Seminar for NLFs ressursgruppe ved ulykker, 10. og 11. februar 2018
Det er viktig at NLF har erfarne folk i klubbmiljøene fordelt rundt om i landet
som kan tilkalles om det skjer en ulykke innenfor en av forbundets aktiviteter.
Det er identifisert kandidater fra alle seksjonene i NLF og til sammen er det
mer enn 40 personer.

Det skal gjennomføres et seminar på lørdag 10. og søndag 11. februar på
Forsvarets Flysamling på Gardermoen. Middag og overnatting blir på Quality
Airport Hotel. I tillegg til ulike interne krefter arbeides det med å få en
representant fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) samt fra
Politiet til å holde innlegg.

Det er mange positive reaksjoner på dette tiltaket og det har vært lett å få folk
med. Det vil bli søkt om økonomisk støtte fra Harald Krogs Minnefond til å
gjennomføre seminaret.

Vedtak: Planleggingsarbeidet skal fortsette. Generalsekretæren har det
arrangementstekniske ansvaret, mens det faglige ansvaret ligger både hos
presidenten og generalsekretæren.

Sak L-04/17 Oppfølging av handlingspunkter fra Luftsportstyrets strategisamling i 2017
Luftsportstyret behandlet spesielt syv av kapitlene i forbundets utviklings- og
handlingsplan som ble vedtatt på luftsportstinget 1. april 2017. På samlingen i
november presenterte hver enkelt seksjon egen status, planer og aktiviteter
på hvert enkelt av disse punktene. Ledergruppen skal nå lage en plan som
sikrer at punktene blir behandlet av Luftsportstyret utover i 2018.
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Vedtak: Presidenten og generalsekretæren utarbeider en handlingsplan frem mot
Luftsportstyrets møte i februar. Notater og oversikter fra samlingen 25.
november 2017 gjøres tilgjengelig.

Sak L-05/18 Lederutviklingskurs i Norges Luftsportforbund
Det har i relativt lang tid vært på NLFs plan å avholde kurs for utvikling av
forbundets ledere og personer som ønsker å utvikle seg til fremtidige ledere.
Av ulike grunner har vi ikke kommet i gang med dette arbeidet, og det skal nå
sees på hva som måtte finnes av ferdig utviklede opplegg til dette formål.

Vedtak: Generalsekretæren bes om å undersøke i Norges idrettsforbund samt i
utvalgte særforbund, primært Norges Fotballforbund, hva som finnes og om
dette kan være et godt grunnlag for NLF.

Sak L-06/18 Oppfølging av sak vedr. utstyr i norskregistrerte mikrofly
På Luftsportstyrets møte 03/16 den 1. september 2016 (sak 031/16) ble saken
om obligatorisk steilevarsling i norskregistrerte mikrofly, behandlet. Saken har
blitt fulgt opp av Mikroflyseksjonen men det er ulike oppfatninger rundt
håndteringen. Seksjonens forrige leder mener saken skulle vært fulgt opp på
en annen måte og har varslet ledergruppen om sitt syn i saken.

Vedtak: Ledergruppen er kjent med at det foreligger mye underlag i den aktuelle
saken. For å få en riktig og oppdatert oppfatning bes NLF Mikroflyseksjonen
om å avgi en status- og erfaringsrapport i saken. Rapporten ønskes levert så
snart som praktisk mulig.

Sak L-07/18 Europamesterskap i kroppsflyging på Voss i april 2018
Det er etablert praksis at NLF står for / bekoster en mottakelse i forbindelse
med VM og EM som arrangeres i Norge. Åpningen er på Voss onsdag 11. april.

Vedtak: NLF skal være representert ved representant fra presidentskapet og/eller
generalsekretær. GS er ansvarlig for å avtale og koordinere med lokal
arrangementsledelse.

Sak L-08/18 IACE 2018
Saken ble behandlet av Luftsportstyret den 25. september 2017 (sak 053/17).
Det ble da lagt opp til at det også i 2018 gjennomføres et prøveprosjekt etter
tilsvarende opplegg som sommeren 2017. Det har per nå ikke blitt identifisert
noen aktuell samarbeidspartner og/eller sponsor. Det vurderes som å være
relativt mye arbeid og kostnader for å gjennomføre prøveprosjekt med kun to
deltakere og ingen sponsor.
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Vedtak: NLF kommer ikke til å ta spesielle initiativ for å få på plass et nytt
prøveprosjekt inneværende år. Samtidig som det arbeides med mulig
langsiktig IACE-løsning skal det også vurderes et opplegg i Norge for egne NLF-
ungdommer.

Sak L-09/18 Luftsportstyrets møte 2018/01.
Ved behandling av møteplan og opplegg for Luftsportstyrets møter har det
fremkommet ønske om at enkelte møter kan legges på eller nært Oslo
Lufthavn. Dette er for å begrense den tid enkelte av styremedlemmene må ta
seg fri fra arbeid for å kunne delta på møtene. Det ble videre konkludert med
at ett eller to av de fire møtene som planlegges fast hvert kalenderår legges
dit. Generalsekretæren bad om at ledergruppen bestemmer hvor møte
2018/01 skal legges.

Vedtak: Ledergruppen besluttet at møte 2018/01 legges på eller i nærheten av OSL. GS
anmodes å finne et sted for møtet som er praktisk og samtidig
kostnadseffektivt

Det ble ikke meldt noen saker til posten «Eventuelt».

Telefonmøtet ble avsluttet kl. 20:25.

Rolf Liland
President

Eirik Laupsa
nt
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