NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs Iedergruppe

Møte 2020 02
Avholdt som fjern møte per Teams

—

14. mai

Deltakere:

Presidentskapet:

Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

MØtestart kl. 11:10.
Alle møtedeltakerne deltok per Teams. Presidenten ledet møtet.
Protokollen fra ledergruppens møte 2020 01 ble tatt til etterretning av Luftsportstyret på
møte 2020 01, den 6. april.

Sak L-05/20

Endelig beslutning vedr. Luftsportsuka 2020
Generalsekretæren har bedt om at ledergruppen tar endelig beslutning om
det skal inviteres til Luftsportsuka 2020 eller ikke. Arrangementet ble
terminfestet av Luftsportsyret på høsten 2019 og det har frem til nå blitt
arbeidet med planer for gjennomføring av arrangement 25. 28 juni i år. Ut
fra de siste retningslinjer og råd som har kommet fra helsemyndighetene for
et godt og forsvarlig smittevernarbeid i koronasituasjonen, kan det være
utfordringer knyttet til gjennomføringen av et arrangement i tråd med de
planer som er lagt.
—

Vedtak:

Ledergruppen har enstemmig besluttet at det ikke skal gjennomføres et
ordinært luftsportsuka-arrangement nå 12020. Dette er også innstillingen fra
NLFs administrasjon. De norgesmesterskap som inn går i arrangementet NM
VEKA og som det allerede er inngått forpliktende avtaler med NRK og NiFom
skal gjennomføres på/fra Starmoen. Det er NM i model/fly, linestyring og NM i
sportsflyging. Det skal også gjennomføres et Prøve-NM i ballong. / tillegg til
det programfestede arrangementet den uken tar NLF sikte på å avholde et fly

Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2020 02

14. mai

Side i

inn i helgen. Dette blir i såfall et enkelt arrangement som det blir invitert til på
kort varsel. Ved gjennomføring av et fly-inn blir det forhåndspåmelding bI.a.
for å kunne oppfylle krav som ansvarlig arrangør.

Sak 1-06/20 Rentenivå på lån fra ulike fond i Norges Luftsportforbund
Det lånes ut midler til klubber og grupper fra Luftforsvarets Gavefond,
Motorflyseksjonens Hangarfond og Seilflymateriellfondet. For alle fondene er
rentesatsen for tiden 4 % p.a. Rentenivået i markedet er betydelig redusert
som følge av koronasituasjonen. En justering av rentenivået er avklart med
Motorflyseksjonen (vedr. hangarfondet) og Seilflyseksjonen (vedr.
seilflymateriellfondet) før saken behandles samlet av NLFs ledergruppe.
Vedtak:

Ledergruppen besluttet enstemmig at rentesatsen for alle lån fra de tre
fondenejusteres ned til 2 % p.a. for annet kvartal (01.04 30.06). Justeringen
av ren tenivået følges opp av administrasjonen ved utfakturering av
terminbeløp.
—

Sak L-07/20

Møteform -luftsportstyrets møte 2020 02, 8. juni.
Møte 2020 01 ble gjennomført som Teams-møte den 6. april. Dette fungerte
bra, men ledergruppen står samlet om at de terminfestede styremøtene
primært skal gjennomføres som fysiske møter.
Det kommende møtet skal avholdes mandag 8. juni. Helsemyndighetene
fraråder fortsatt bruk av kollektivtransport. Dette rådet er spesielt sterkt for
Oslo-området.

Vedtak:

Ledergruppen besluttet at styremøte 2020 02 som skal avholdes 8. juni
gjennomføres som fjernmøte per Teams. Idrettspresidenten er invitert til
styrets møte i juni. Ledergruppen ønsker å ha med idrettspresident Berit Kjøll
på et av våre fysiske styremøter, og inviterer henne derfor isteden tilførste
styremøte på høsten. Ledergruppen har en tydelig målsetting at styremøte
2020 03 som skal avholdes 31. august blir et fysisk møte.

Møtet avsluttet kl. 11:45

Asle Sudbø (sign)
president
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