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Protokoll NLFs styre

N ORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 06/17
Avholdt 25. september, Park inn, Gardermoen
Deltakere:
Styret:

Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Arild Solbakken, ballong
Ane Pedersen, hang-, para- og speedglider
Sigurd Brattetveit, mikrofly
Espen Bakke, modellfly
Linda Christine Lilleng, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly
Maja Bjerke Drøyli, fallskjerm (observatør)

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold, referent, og til sak 0-26/17
Torkell Sætervadet (Til sak 052/17)

Meldt forfall:

Kristian Moxnes,fallskjerm
John Ole Hollenstein, ungdom

Styret var beslutningsdyktig.

Møtestart kl 17:00: Godkjenne dagsorden og saksliste
Det foreslås å følge rekkefølgen på utsendt saksliste med unntak av at Orienteringssak
0-25/17 «Generalsekretæren rapporterer» gjennomgås umiddelbart etter sak 052/17.
Deretter følges rekkefølgen i tilsendt saksliste.
Jon Gunnar Wold er forespurt om å være referent, samt at han rapporterer i sak 0-26/17.
Torkell Sætervadet leder sak 052/17, samt at han bistår i sakene 051/17 og 0-25/17.
Det er ingen representant fra Ungdomsutvalget på møtet.
Sak til eventuelt (sak 060/17a): Henvendelse fra TV2 Sporten. «Den beste historien».
Sak til eventuelt (sak 060/17b): Prinsipiell diskusjon rundt observatører i luftsportstyrets
møter.
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Sak 049/17

Protokoll fra forbundsstyremøte 05/2017 den 14. juni 2017
Utsendt.(Ny prosedyre for å protokoll ble vedtatt 14. juni. —Sak 042/17).

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 050/17

Protokoll fra møter i NLFs ledergruppe 03/17 den 15. juni 2017 og 04/17 den
17.juli — 8. august.
Protokollene ble før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret. I tillegg
kommenterte generalsekretær enkelte punkter, og oppfølging av punkter i
protokollen.

Vedtak:

Luftsportstyret tar protokollene til etterretning.

Sak 051/17

Luftsportsanlegg på Krokstad i Sørum Kommune.
Etter at det ble orientert om prosjektet på luftsportstinget i 2017, har
Samarbeidsutvalget mellom AOPA, EAA og NLF søkt om finansiering av et
forprosjekt for anlegg på Krokstad. Avinor AS har godkjent at midler fra
Fornebupotten kan benyttes til forprosjektet. Kommunestyret i Sørum
kommune vedtok oppstart av reguleringssak i sitt møte 13. september.
John Eirik Laupsa presenterte arbeidet i forprosjektet så langt. Saken ble tatt
opp i Stortinget 20. juni, som resulterte i at regjeringen ble pålagt av
Stortinget å utrede saken. Rolf Liland oppsummerte møtet med
Samferdselsdepartementet 25. september, som var spesielt nyttig med tanke
på videre prosesser for finansiering.
Momenterfra styret:
Luftsportstyret tar orienteringen til etterretning, og noterer god politisk og
organisatorisk fremdrift i prosessen for et hovedanlegg for luftsport i Osloområdet. Det noteres at mange lokale og regionale anlegg for spesielt motorog mikrofly er i fare for nedleggelse eller begrensende bruksmuligheter, og at
et eget NLF-anlegg på Sørum, i tillegg til å kunne avhjelpe dette behovet, også
kan åpne for mange andre luftsportaktiviteter som i dag er uten anlegg i
regionen.

Vedtak:

Generalsekretær anmodes om å fortsette forprosjektet, medfortsattfokus på
finansiering,flerbruk og sentral og lokal politisk forankring.

Sak 052/17

Samferdselsdepartementets strategidokument for allmennflyging i Norge,
og Luftfartstilsynets prosjekt for allmenflyging og luftsport / PAL I1.
Rådgiver Torkell Sætervadet orienterte om strategidokumentet som SD fremla
den 31. august. Kopi av dokumentet ble før møtet utsendt til medlemmene i
Luftsportstyret, og på møtet fikk deltakerne utdelt hvert sitt eksemplar av
strategidokumentet for allmennflyging på papir. Dokumentet er av stor
betydning for alle av NLFs seksjoner/aktiviteter.
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Prosjekt for allmennflyging og luftsport (PAL II) er spesifisert i SDs
oppdragsbrev til Luftfartstilsynet (LT)for 2017. I tillegg til LT som er
prosjektansvarlig, er også AOPA og EAA deltagende i prosjektet sammen med
N LF.
Vedtak:

Generalsekretær bes å konkretisere prioriterte handlingspunkterfra
strategiplanen, som NLF kan bruke til oppfyllelse avforbundets egne
strategiske mål, samt å fortsette å gi PAL II høy prioritet, i samarbeid med våre
søsterorganisasjoner EAA og AOPA.

Sak 053/17

International Air Cadet Exchange.
Et vellykket prøveprosjekt har blitt gjennomført sommeren 2017. To norske
ungdommer har vært i Nederland og NLF tok imot to nederlandske
ungdommer. Det vises til rapport fra prosjektleder Tobias Veland.
Hovedspørsmål og utfordring er samarbeidspartnere og finansiering for
program som skal gjennomføres i Norge. Egenandelen for norske kadetter har
alltid vært av symbolsk størrelse. Enkelte land opererer med egenandeler tett
opp mot faktiske kostnader.

Vedtak:

Forutsatt at den internasjonale organisasjonen IACEA aksepterer at Norge
også i 2018 kan delta i prøveprosjekt som i 2017, legges det opp til to norske
kadetter også i 2018.
Generalsekretær bes arbeide videre med mulige samarbeidspartnere og
finansieringskilder, med mål om etfullt normalprogram fra 2019.

Sak 043/17

NM-uka 2018
Større oppmerksomhet rundt NLFs Norgesmesterskap har vært på agendaen i
flere år. NIF/NRK-konseptet «NM-uka» kan dekke mye av det vi har konstatert
at vi mangler i mange av våre mesterskap. NRK og Norges idrettsforbund
satser mye på å få til et slikt arrangement i uke 33 eller 34 i 2018, i Stavangerområdet. Luftsport er blant de aktiviteter NIF absolutt Ønsker med på NMu ka.

Vedtak:

Luftsportstyret ønsker at NLF satser på NM-uka i 2018. Seksjonene bes om å
skriftlig rapportere inn aktuelle NM-grener til generalsekretæren innen 1.
november.

Sak 055/17

Hederstegn
Et hederstegn som Luftsportstyret på møte 01/2017 gikk inn for å tildele har
av ulike årsaker blitt uaktuelt. Berørt seksjon orienterte.
Et seksjonshederstegn ønskes utdelt på høsten 2017. Berørt seksjon
redegjorde for dette.
Det er foreslått tildeling av en NLF sølvmedalje, hvor forslagsstiller redegjorde.
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Vedtak:

Luftsportstyret godkjenner de forslag og håndteringer av NLF-hederstegn som
fremlagt på møte 06/2017.

Sak 056/17

NLFs ressurspool ved hendelser
Saken er oppfølging av sak 040/17 behandlet på møte 05/2017. Alle de fire
seksjonene som ikke er underlagt Statens Havarikommisjon for Transport
(SHT) har identifisert ressurspersoner med god geografisk spredning.
Kontaktdata og spesielle kompetanser er registrert. Også representanter fra
ballong, motorfly og seilfly skal inn i samme ressursoversikt.
Det planlegges et kort seminar for koordinering, avklaringer og noe kursing.
Det arbeides med å finne egnet weekend i Q1 2018.

Vedtak:

Luftsportstyret anerkjenner ressurspoolen som et viktig verktøyfor å oppfylle
strategiske mål innen sikkerhet, og takkerfor arbeidet så langt. Alle seksjoner
skal prioritere å stille sine beste ressurser til oppgaven samt legge til rettefor
deres deltakelse på det kommende seminaret.

Sak 057/17

Disponering av økonomiske midler etter nedleggelsen av Troms
Luftsportskrets.
Ved nedleggelsen av landets siste luftsportskrets, Troms Luftsportskrets, ble
gjenværende på særkretsens bankkonto overført til Norges Luftsportforbund i
h.h.t. NIFS regelverk.
Generalsekretær og president har drøftet det prinsipielle rundt disse midlene,
og har konkludert med at disse midlene etter søknad bør benyttes til arbeid til
gode for luftsporten i Troms. En gruppe med representanter fra samtlige
klubber som opererer på Salangen Luftsportssenter søker nå om å få
disponere midlene til oppgradering av anlegget.

Vedtak:

Luftsportstyret innvilger søknaden fra klubbene i Troms. Hele beløpet på kr.
23.495,26 overføres til den klubb, alternativt kommunen eller
samarbeidsorgan med organisasjonsnummer, som bekreftes skriftlig av alle de
involverte klubbene.

Sak 058/17

Luftsportstyrets møte 2017 — 07, Den 24. og 25. november.
Møtet avholdes i NLFs lokaler i Møllergata 39. Oppstart fredag kl. 17:00 og er
planlagt avsluttet kl. 16:00 på lørdag. Presidentskapet har drøftet
strategisamlingens mål, og anbefaler luftsportstyret om å bruke samlingen til
å fokusere på mål og prosesser for å oppfylle mål i NLFs utviklings- og
handlingsplan, kapitlene:
5. Miljø.
6. Service til klubbene (herunder krav til nytt medlemssystem)
7. Breddeidrett og medlemsutvikling
8. Konkurranser og toppidrett
9. Barn og ungdom
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10. Rekruttering og integrering
13. Kommunikasjon
Vedtak:

Luftsportstyret støtterforslaget, og ber ledergruppen konkretisere mål,
oppgaver og prosess, samt styremedlemmenesforberedelser til samlingen.

Sak 059/17

Kongepokal 2018
N LF må hvert år, per 1. desember,søke NIF om å få disponere kongepokal /
kongepokaler kommende kalenderår. Fra 2009 har NLF kunnet disponere to
pokaler hvert år. Etter revidering av regelverk for kongepokaler i luftsport på
høsten 2016, er det for 2018 bestemt at Seilflyseksjonen (pokal A) og Hang-,
para- og speedgliderseksjonen (pokal B)som disponerer pokalene dersom NLF
tildeles to pokaler for 2018.

Vedtak:

NLF søker om to kongepokalerfor 2018-sesongen. Seilflyseksjonen disponerer
pokal A, og Hang-, para- og speedgliderseksjonen disponerer pokal B. Disse to
seksjonene skal innen 15. november meddele hvilke norgesmesterskap som
settes opp som primært og sekundært NM for kongepokal i 2018.
Visepresident Mariann Brattland er utpekt som juryleder i kongepokaljuryene
2018. Alle seksjoner med unntak av Ballongseksjonen skal innen 31. desember
ha meldt inn sin representant til kongepokaljury.
Samtlige rapporteringer vedr. kongepokal gjøres skriftlig til
generalsekretæren.

Sak 60/17

Eventuelt.
60/17 —a) Den beste historien
N LF har blitt kontaktet av TV2 Sporten. Det skal produseres innslag «den beste
historien» fra mange idretter. Luftsport må velge riktig.

Vedtak:

Styremedlemmene anmodes om å innhente minst en «god historie» fra hver
sin seksjon. Sendes generalsekretær innen 1. oktober. Alle historiene
videresendes TV2.

60/17 —b)Observatører på Luftsportstyrets møter
Presidentskapet ser behov for prinsipiell diskusjon og utarbeidelse av rutiner
for eventuelle observatører og bidragsytere på Luftsportstyrets møter. Det er
relativt få styremøter på NLF-nivå i året, men viktig å ha kontinuitet i
styrearbeidet. Møtedatoer kan til en viss grad tilpasses styremedlemmer med
behov for å planlegge på lang sikt. Ved å ikke ha de valgte representantene til
stede på styremøtene, vil en miste kontinuitet, og seksjonen vil i mindre grad
ha en normal representasjon i luftsportstyret.
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Vedtak:
Luftsportstyretforventer at styremedlem eller subsidiært varamedlem
representerer styremedlemmet på NLFs luftsportstyremøter. Er begge mot
formodningfraværende kan seksjonen sende ledergruppen
spørsmål/kommentarer til sakslisten når denneforeligger.
Presidentskapet drøfter saken med NLFs lovutvalg. Hele styrets møtekalender
for 2018 bestemmes på møtet 24. — 25. november.

Orienteringssaker
0-25/17
•

•
•

•
•
•

Viktige saker under arbeid i administrasjonen.
John Eirik Laupsa rapporterte om:
Høringssvar til Idrettsforbundets spillemiddelsøknad: NLF er kritiske til at
toppidrett og sentraladministrasjon/IT i NIF øker sine budsjett på bekostning
av tilskudd til særforbund.
Sunn økonomi: NLF har 12. største omsetning av de 54 særforbund, men den
6. laveste inntektsandel fra tilskudd.
Rapporteringssystem: NLF bygger videre på fallskjermseksjonens ORS-system
(observasjonsregistrering). Rapporteringssystem er en forutsetning for DTOorganisering (Declared Training Organisation).
Flyradio 8,33 KHz: Norge har meldt avvik, men det er ikke sikkert det vil bli
akseptert.
PFLY (Privatfly)-ordningen: Mikrofly vil på sikt kunne bruke ordningen med
tilgang til Avinor-flyplasser.
Rygge og egen hangar: vanskelig situasjon som det jobbes videre med.

0-26/17

Rent særforbund
Antidopingansvarlig i NLF Jon Gunnar Wold rapporterte:
- NLFs antidopingplan er godkjent av Antidoping Norge 16. august
- Sertifisering som rent særforbund vil skje i slutten av oktober
- Luftsportstyret og administrasjon har gjennomført sine tiltak iht.
antidopingplanen, seksjonsstyrene er i ferd med å gjennomføre. I hovedsak
dreier dette seg om å gjennomføre Ren utøver-kurset, og informere klubbene.
Fagkontakter i NLF har fått tilsendt informasjon om antidoping i
Seksjonsstyrene. Gjenstående informasjon til klubber og medlemmer sendes
ut ila. høsten 2017.
E-post med informasjon om Rent særforbundssak på seksjonsstyremøtene
sendes alle medlemmer i luftsportstyret etter dagens møte.

0-27/17

NIFs Iederutviklingskurs for kvinner.
Fra Luftsportstyret har både Mariann Brattland og Linda Christine Lilleng
kommet med på programmet. Det er kun tolv plasser tilgjengelig for hele
idretten. Arild Solbakken er med som mentor. Mariann Brattland orienterte.
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0-28/17

Rapport fra internasjonal koordinator
Rapport fra IK ble før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret.

0-29/17

Klubber og medlemmer
Rapport ble før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret.

0-30/17

Nye Utdanninger
Rapport ble før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret.

0-31/17

Rapport økonomi
Rapport utsendt i forkant av møtet. Generalsekretær supplerte med
opplysninger.

0-32/17

Rapport Luftrom og Anlegg
Rapport utsendt i forkant av møtet. Mariann Brattland og John Eirik Laupsa
redegjorde også for komitestruktur sammensetning.

0-33/17

Rapport ungdomsutvalg og alle seksjonene
Rapporter utsendt i forkant av møtet. Styret takket for gode rapporter som
også er meget nyttige. Seksjonenes rapporter om sikkerhetsarbeid og tiltak
ved hendelser ble diskutert.

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Møtet hevet kl. 20:30
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