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Protokoll NLFs ledergruppe
Møte 2019 01

Avholdt på Comfort Runway Hotel —18.januar
Deltakere:
Presidentskapet:

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

Administrasjonen:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtestart kl. 08:45.
Generalsekretæren hadde før møtet sendt ut et samledokument med underlag til de saker
presidenten hadde satt opp i sitt forslag til saksliste.
Innkallingen til møtet ble godkjent.
Protokollen fra møte 03/18 i ledergruppen har blitt tatt til etterretning av Luftsportstyret på
møte 23. november.
I saken om FAI Education Commission har det kommet opp kandidat etter at møtet på
Gardermoen ble avsluttet. Ledergruppen har derfor drøftet denne saken per e-post i
etterkant og også besluttet å ta vedtaket inn i protokollen fra møtet 18.januar.

Sak 1-01/19 Søknad om World Cup og EM i fallskjerm /formasjon og artistiske grener i
2021
Det vises til vedtak i Luftsportstyret fra 23. november 2018. Sak 049/18 b)
hvor beslutning i saken er delegert fra Luftsportstyret til NLFs ledergruppe.
Et grundig underlag har blitt utarbeidet og det legges opp til at
Fallskjermseksjonen vil bidra med kr. 500.000,- til arrangementet. Dette er en
budsjettsak som kommer til behandling på seksjonsmøtet på Sola 6. april i år.
Vedtak:

Ledergruppen godkjenner at det søkes om mesterskapet på bakgrunn av det
fremlagte materialet i saken. Det heleforutsetter at Seksjonsmøtefallskjerm
2019, og deretter Luftsportstinget 2019, godkjenner budsjettet.
NLF sentralt vil bekoste en mottakelse med enkel servering iforbindelse med
åpningen av et eventuelt mesterskap på Voss.
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Sak L-02/19 Saker i Norges Idrettsforbund
Den arbeides med hele fire store saker i tillegg til de ordinære forberedelsene
mot Idrettstinget 2019. NLF har allerede avgitt høringssvar i to av sakene.
Det ene er vedr. Moderniseringsprosjektet for norsk idrett. NLFs høringssvar:
http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/horingssvar nif modernise
ringsprosjektet.pdf
Det andre er ny anleggspolitikk. NLFs høringssvar:
http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/nlf horingssvar nif ny and
eggspolitikk.pdf
Videre skal det gjennomføres en omfattende revisjon av NIFS lover (lovsaker
er alltid ordinær sak på idrettsting, men omfanget av saken denne ganger er
veldig omfattende).
Generalsekretæren opplyser at NLFs lovkomité har møte 29. januar og vil der
gjøre en grundig gjennomgang av underlaget og komme med anbefaling om
Norges Luftsportforbunds stilling til forslagene og anbefaling knyttet til
avstemming på Idrettstinget 2019 og om forbundet eventuelt skal spille inn
noe mer i den videre prosessen. Her er NIFS grunnlagsdokument i saken:
http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/horingsnotat med vedlegg
nifs lovrevisjon.pdf
Langtidsplan for norsk idrett, som frem til kommende idrettsting har hatt
benevnelsen Idrettspolitisk Dokument (IPD), skal også revideres. Det arbeides
med et nytt format og som alternativ til begrepet IPD foreslås det fra NIF at
dokumentet skal bære navnet «Idretten vil!». Navnet på dokumentet er blant
de saker NLFs ledergruppe drøftet. Generalsekretæren foreslo at
administrasjonen utarbeider et utkast til høringssvar i saken. Først sendes
utkast til ledergruppen, deretter sendes dokumentet med de korreksjoner
som måtte ha kommet frem som underlag til Luftsportstyrets møte 2019 01
som er besluttet gjennomført som e-postmøte med utsendelse 4. februar.(Se
sak LXX/19 vedr. beslutning om gjennomføring av Luftsportstyrets møte 2019
01). Her er NIFs grunnlagsdokument i saken:
http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/20181205 horingsutkast 1
- idretten vil s.pdf

Vedtak:

Ledergruppen går inn forfremgangsmåten som generalsekretæren har
foreslått vedr. NIFs lovsaker og langtidsplan. Høringssvarene som er avgitt 7.
desember vedr. moderniseringsprosjektet og 13. desember vedr. ny
anleggspolitikk er i tråd med de behandlinger som har vært av sakene i NLFs
komiteer, i ledergruppen og i Luftsportstyret.
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Sak L-03/19

Flyplassituasjonen for allmenfly på Østlandet / Osloområdet.
I forbindelse med stortingsvedtaket om Kjeller flyplass i juni 2017 ba
Stortinget om at regjeringen skulle presentere en varig løsning for
småflytrafikken på Østlandet. Som en del av dette bestilte
Samferdselsdepartementet en utredning fra analysebyrået Oslo Economics.
Denne peker på en rekke ulike løsninger. Forbundet skal i møte med
samferdselsministeren den 22. februar.

Vedtak:

Ledergruppen gir sin tilslutning til den strategien som er valgt i samråd med
klubbene på Kjeller. Det vises tilforbundetsfire krav som blefremmet offentlig
til regjeringen 11.januar, kort tid etter rapporten fra Oslo Economics ble
offentlig. Dersom forutsetningenefor strategien endres vesentlig eller det
tilkommer ny informasjon vil ledergruppen foreslå overfor Luftsportstyret at
forbundets strategi revurderes.

Sak L-04-19

Langtidsplan for NLF 2019 - 2021
Ledergruppen begynte arbeidet med planen som skal til behandling og vedtak
på Luftsportstinget 2019. Videre var det en grundig gjennomgang med
Luftsportstyret på strategimøtet 24. november. Planen med de endringer som
ble gjort ved gjennomgangen i styret ble distribuert til samtlige seksjoner
v/leder og nestleder den 18. desember med oppfordring om å innspill /
korrigeringer innen 15.januar.
Versjon LO av planen foreligger nå komplett med unntak av tallmateriale i
budsjettdelen. Viktige budsjettforutsetninger blir kjent i februar og tall blir da
lagt inn.

Vedtak:

Ledergruppen vedtok at NLFs langtidsplan for årene 2019 — 2021 skal legges
ut på hjemmesiden slik at alle kan komme med innspill. Det settesfristfor å
komme med slike innspill til 15.februar.

Sak L-05-19

Styrets og ledergruppens arbeid frem mot Luftsportstinget
Ledergruppen drøftet arbeidet frem mot kommende ting. De oppgavene som
skal ivaretas i h.h.t. til forbundets lover er satt opp i en kjøreplan som følges
opp av administrasjonen. I forhold til valg på Luftsportstinget 2019 er det
styrets ansvar å foreslå valgkomite. Ledergruppen må innen styremøte 2019
02 som skal avholdes 12. mars finne kandidat til ledervervet og de to
nestledervervene i NLFs valgkomite.
Generalsekretæren foreslo en kandidat til å være tingdirigent. Ledergruppen
støtter dette forslaget.

Vedtak:

Arbeidetfrem mot tingetfølger den oppsatte planen. Generalsekretærens
forslag på tingdirigent støttes enstemmig. Kandidaten forespørres og
engasjeres til oppgaven dersom det er mulig.
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Sak L-06-19

Representant fra Norges Luftsportforbund til FAI Education Commission
Presidenten hadde før møtet sendt ut henvendelsen fra FAI til samtlige
seksjonsledere med oppfordring til å oppnevne kandidater. På tidspunktet
fristen som var satt hadde ingen kandidater blitt meldt inn. I etterkant har
Fallskjermseksjonen nominert sitt styremedlem Anders Emil Hustoft.

Vedtak:

Ledergruppen går enstemmig inn for å nominere Anders Emil Hustoft til FAI
Education Commision.

Sak L-07-19

Eventuell søknad om opptak av NLF som assosiert medlem av Norges
Kulturvernforbund
Det flyhistoriske miljøet i forbundet ser stor verdi i om NLF kunne være
assosiert medlem av Norges Kulturvernforbund. Det har blitt utarbeidet et
forslag til søknad:
http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/soknad om opptak som
assosiert medlem i norges kulturvernforbund 2019.01.18.pdf

Vedtak:

Ledergruppen støtter detfremlagte utkastet til søknad om opptak i Norges
Kulturvernforbund. Søknaden er nå signert av president og generalsekretær,
sistnevnte gis i oppgave å ekspedere søknaden.

Sak 1-08-19

Gjennomføring av Luftsportstyrets møte 2019 01
Årets første styremøte er satt til 4. februar. Ledergruppen drøftet hvilke saker
som ligger an til å bli behandlet på det førstkommende møtet. Møte per Bpost er en godkjent møteform og dette ble foreslått for gjennomføring av
møte 2019 01.

Vedtak:

Luftsportstyrets møte 2019 01 gjennomføres per e-post. Underlag skal sendes
ut til styret mandag 4.februar og tilbakemeldinger skal sendes til
generalsekretæren innen mandag 11.februar. Det skal sendes ut orientering
til styret om denne beslutningen allerede i dag, 18.januar.

Møtet avsluttet kl.,10:00

lob
Gen ,ralsekretær (referent)
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