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1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll
Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/13 ble godkjent. Protokollen fra møte
6/12 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2

Hederstegn 2013
NLF Hederstegnkomité hadde møte 10. januar. Komitéen har henvendt seg til
FNLF og anmodet styret om å godta en justering vedrørende hederstegn for
2013.
Styret sluttet seg til hederstegnkomitéens innstilling.

1.3

Forespørsel om samarbeid mellom FNLF og tandemhopp.no
Det er kommet en forespørsel om samarbeid fra Tandemhopp.no, Fred
Bratland. De ønsket å samarbeide på flere plan, inkludert å kunne benytte
FNLF lisensierte tandeminstruktører. FNLF har tidligere forpliktet seg til å
samarbeide på materiellsiden samt, dersom det blir behov for det, å delta med
tandemkompetanse i en granskningssammenheng. FNLF sin policy har til nå
vært at tandeminstruktører og tandem video hoppere som hopper for
Tandemhopp.no, mister sine rettigheter som instruktør og tandem/video hopper
og tillates kun å hoppe som B-hopper i FNLF sin regi. Årsaken til dette, er i
første rekke for ikke å blande sammen kommersiell tandemhopping og den
tandemelevhoppingen FNLF har godkjenning for å drive.
Luftfartstilsynet er i denne sammenhengen konsultert og har vært meget klare
på at FNLF sine lisenser er en integrert del av seksjonens godkjente ikke
kommersielle sikkerhetssystem. Slutningen styret således trakk, var at våre
lisenser ikke kan benyttes til kommersiell tandemhopping, og således er til
hinder for samarbeid på dette området.

1.4

Forespørsel om støtte til Polaris i 2013
Polaris har sendt inn en generell søknad om fortsatt økonomisk støtte. Styret
drøftet søknaden og stilte seg positive til fortsatt å støtte laget. Støtten må finne
sin plass innenfor idrettssatsingen som seksjonsmøtet beslutter. Styret imøteser
en mer konkretisert søknad som omhandler hvordan lagets satsing videre
planlegges, størrelse på støtte samt hvordan laget vil gi tilbake av sin
kompetanse innen FS til FNLF.
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2. Orienteringssaker
2.1 Økonomi
Fagsjef orienterte om det økonomiske resultatet for 2012. Resultatet før revisjon er
på ca 200.000. Dette er kr 500.000 bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at
planlagt aktivitet i forbindelse med FS 4 satsingen ikke har blitt realisert fullt ut.
De andre årsakene er høyere medlemsinntekter samt god budsjettstyring.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.2

Medlemskap pr 31.12.12
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2012.
Medlemstallene viser tilnærmet samme tall som i 2011. Totalt er det en reduksjon
på fem lisensierte hoppere og en økning på 21 tandemelever.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3

Årsberetning 2012
Utkast til årsberetning, med unntak av den økonomiske bunnlinjen samt
sluttbemerkning til Leder FNLF, var sendt ut for uttalelse på forhånd. Den
økonomiske bunnlinjen vil gi seg selv etter revisjonen. Årsberetningen vil også
behandles på styreseminaret i februar og deretter sendes NLF for å bli samkjørt
med resten av NLF sine årsmeldinger for 2012. Disse vil bli koordinert med
årsmeldingene fra 2011 og inngå som saksgrunnlag til luftsportstinget og
seksjonsmøtene i 2013.

2.4

Aktivitetstall 2012
Fagsjef orienterte om aktivitetstallene for 2012. FNLF gjorde 56.491 hopp
hvorav 2.856 tandem. Totalen viser en nedgang ift 2011 (59929) mens antall
tandemer viser en liten økning ift 2011. Reduksjonen er i hovedsak i kategorien
treningshopp.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5

Hendelser 2012
Fagsjef orienterte om arbeidet med statistikken for 2012. Det er Marianne Nielsen
Kvande fra NTNU som er SU sin statistikkansvarlige og hun har fått tilsendt
grunnlaget for det som skal presenteres på Fagseminaret 7.april. SU vil da også gå
gjennom mer detaljerte hendelser. Det ble innrapportert 146 hendelser. Det var to
dødsfall og 41 skader, ingen alvorlige. Det var 61 reserver, 37.7 % av
reservetrekkene er gjort av elever og A hoppere. Det var fire AAD fyringer,
hvorav en var kvalifisert redning. Deles hendelsene opp på halvårsbasis, blir det
EN hendelse pr 295 hopp i første halvår og EN hendelse pr 499 hopp i andre
halvår. Det er i denne sammenhengen verd å merke seg at reduksjonen av antallet
hopp i sin helhet var i andre halvår. Styret tok orienteringen til etterretning.
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2.6

Arbeidet med langtidsplan og budsjett
Styreleder innledet og gikk gjennom det som var utarbeidet av utkast til ny
langtidsplan i to møter arbeidsutvalget (AU) i januar. Deretter gikk han gjennom
en økonomistatus som AU hadde utarbeidet og som er et godt utgangspunkt for
utarbeidelsen av budsjettene for 2013 til 2015. Disse skal inngå i langtidsplanen
som skal besluttes på seksjonsmøtet. Utarbeidelse av utkast til langtidsplan med
budsjett er hovedsak på styreseminaret som gjennomføres 15. til 16. februar.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7

Oppsigelse av koordineringsavtalen for rikssenteret
Generalsekretæren i NLF var invitert til møtet for å orientere om status for
rikssenteret etter at NLF mottok varsel om oppsigelse av koordineringsavtalen
mellom Forsvaret og NLF. Tidspunktet varselet kom på, gjør at nåværende
koordineringsavtale termineres 1. januar 2015. Det betyr at rikssenteret skal kunne
drive sin aktivitet parallelt med skyting i 2013 og 2014.
NLF satser primært på å få fremforhandlet en ny avtale med Forsvaret. Fagsjefen
presiserte at vi ikke har noen fleksibilitet knyttet til behovet for å gjennomføre
hopping parallelt med skyte- og flyaktivitet tilsvarende det vi har hatt til nå.
NLF har også startet en parallell prosess for å ha alternativer for drift av et
rikssenter, dersom det ikke oppnås enighet om en ny koordineringsavtale med det
resultatet at rikssenteret på Østre Æra må nedlegges. Det er for tidlig å gå ut med
konkrete løsninger, men det er flere alternativer som anses som realistiske. Den
største utfordringen i den sammenhengen er å sikre at virksomheten på
rikssenteret kan fortsette et nytt sted uten at det blir opphold i aktiviteten i en
overgangsperiode.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8

Eierskiftet på Bømoen
Mathias Holtz orienterte om status vedrørende eierskiftet på Bømoen. To lokale
entreprenørfirmaer har fått tilslaget på å kjøpe Bømoen. De har som intensjon å
drifte flyplassen kommersielt, men hva dette reelt innebærer er ikke klart, annet
enn at de ser for seg å tjene penger på driften av plassen. Det er indikert at
leiekostnader for luftsportsklubbene som opererer i tilknytning til plassen vil
beløpe seg opp til kr 300.000 pr år pr klubb. Kr 300.000 er det beløpet som
fallskjermklubben er forespeilet.
Kommunen er av den oppfatningen at en slik drift vil ødelegge luftsportsmiljøet
på Voss og derfor også ramme Ekstremsportveko. Dette vil bryte ned den
merkevarebyggingen kommunen har gjennomført de siste årene og som også
gjenspeiler seg i kommunens planverk. Kommunen har derfor sagt nei til å gi
konsesjon for en slik bruksendring av flyplassen, og sendt saken videre til
fylkesmannen.
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Kommunen har tidligere forsøkt å få kjøpe flyplassen med tilstøtende område, for
å sikre luftsportsaktiviteten. Dette er imidlertid blitt avvist av Forsvaret som kun
har villet selge området samlet. Situasjonen er meget alvorlig.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.9

Luftromssituasjonen i Oslo TMA i Farris området
Fagsjef orienterte fra evalueringsmøtet mellom Tønsberg FSK, Farris kontroll og
Torp kontrollsone som var på Jarlsberg 10. januar. Det ble vist stor forståelse for
klubbens bekymring for redusert tilgang til luftrommet i Oslo TMA. Farris
kontroll vil se på muligheter for å forenkle prosedyren for fallskjermoperasjonene
på hhv Geiteryggen og Rakkestad, slik at det ble lettere tilgang på luftrom også
for hoppingen på Näsinge og Jarlsberg. De varslet imidlertid at den fortsatt
forventede lave bemanningen i helger og under ferieavviklingen, vil resultere i en
begrensning på to parallelle fallskjermoperasjoner innen for Farris kontroll sitt
ansvarsområde i Oslo TMA.
NLF vil orientere Luftfartstilsynet om praksisen.
Styret tok saken til etterretning

3. Diskusjonssaker.
3.1

Styreseminaret 15 til 16 februar
Leder FNLF innledet til diskusjon. Som et resultat av diskusjonen ble det gjort
følgende justeringer i forhold til opprinnelig plan for gjennomføring:
Fredag 15. februar fra kl 17:00 til kl 21:00
Lørdag 16. februar fra kl 08:00 til kl 15:00
Kontrakten med Rica Helsfyr justert og signert.

4. Eventuelt
4.1

Intet

Neste møte er styreseminaret 15. – 16. februar på Rica Helsfyr.
Neste styremøte er 13. mars kl 17:00 i NLF sine lokaler.
Møtet ble hevet kl. 19:52.

Jan Wang
Referent.
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