Protokoll NLFs ledergruppe

NORGES
LUFTS O TFORBUND

Møte 2018 03
Avholdt per telefon — 24. september 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. 19:00.
I nnkallingen til møtet ble godkjent.
Protokollen fra møte 02/18 i ledergruppen har blitt tatt til etterretning av Luftsportstyret på
møte 25. juni.

Sak 1-18/18

Orientering til ledergruppen om at landslagsutøver har avlagt positiv Aprøve i dopingkontroll
Utøverens egen orientering om saken, et tresiders notat, hadde blitt utsendt
til ledergruppen før møtet.

Vedtak:

Ledergruppen tok orienteringen til etterretning. Det noteres at utøveren tar
fullt ansvarfor situasjonen som har oppstått. Forbundet skal støtte den
aktuelle utøveren samtidig som de nødvendige påfølgende prosesser skal
følges opp etter regelverket.

Sak 1-19/18

Beslutninger fattet av ledergruppen om umiddelbare tiltak innen mikrofly
Den 29. august ble det besluttet at samtlige norske mikroflybevis ble
suspendert med øyeblikkelig virkning som igjen ville bli gyldige etter at en
sikkerhetspakke for hver enkelt utøver hadde blitt gjennomført i klubbregi.
Pakken fikk senere betegnelsen «Mikroflygeren 2018». Underlag og pakke er
blitt utarbeidet av Mikroflyseksjonens utvalg.
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Den 4. september ble fagsjef i mikroflyseksjonen gjort oppmerksom på et
modifikasjonspålegg for en variant av et mikrofly som er populært i Norge.
Pålegget inneholdt også endring av flyets prosedyre for uttak av utilsiktet
spinn. Saken ble oversendt teknisk utvalg, for uttalelse samme dag.
Da seksjonen pr 19. september ennå ikke hadde gitt flyeierne foreløpig
sikkerhetsinformasjon om dette funnet, slik at brukerne var oppmerksom på
situasjonen og kunne vurdere tiltak inntil seksjonen hadde gjort full utregning,
besluttet ledergruppen å initiere orientering med bakgrunn i informasjonsplikt
om sikkerhetsrelevante saker. Eventuelle påbud med eventuelle operative
begrensninger og/eller pålegg om modifikasjoner kommer senere når
mikroflyseksjonen har utredet saken nærmere. Det understrekes fra
ledergruppen at relevant sikkerhetsinformasjon aktivt må hentes inn av alle
seksjoner sine fagutvalg og fagsjefer, bl. a. gjennom bulletiner, testrapporter,
artikler i fagmedia og gjennom interne og eksterne hendelsesrapporter, og at
informasjon behandles fortløpende med tanke på relevans for forbundets
utøvere; også der de selv må ta stilling til hvilke tiltak de selv kan eller bør
vurdere å gjøre.
Beslutningene både 29. august og 19. september kom til etter telefonsamtaler
og e-postutvekslinger. En fulltallig ledergruppe var involvert i begge
beslutninger og gruppen ser det nødvendig å dokumentere dette gjennom
protokoll fra oppsummeringen i ledergruppens møte 2018 03. Leder av
mikroflyseksjonen deltok i telefonsamtaler 29. august, og fagsjef og
medlemmer av utvalg i mikroflyseksjonen deltok i epostutveksling i forkant av
beslutningen 19. september.
Presisering av myndighetshierarkiet i Norges Luftsportforbund:
Luftsportstinget er organisasjonens høyeste myndighet(§14 i forbundets lov).
Luftsportstyret (forbundsstyret) er forbundets høyeste myndighet mellom
tingene (§ 20 i forbundets lov). I forbundets utviklings- og handlingsplan for
perioden 2017 — 2019 er det fastslått i punkt 11, organisasjon, under punktet
« økt involvering av presidentskapet og arbeidsutvalget»: Utvidet beslutning i
hastesaker. (I Luftsportstyrets møte 2017 04, 19. april, ble det i sak 031/17
besluttet at korrekt begrep i Luftsportstyret skal være ledergruppe, mens
arbeidsutvalg er begrep som skal benyttes i seksjonene).
Vedtak:

Ledergruppen stod og står enstemmig bak beslutningene som blefattet 29.
august og 19. september.

Sak 1-20/18

Kontorlokaler for NLF fra 1. juli 2019
Selskapet KNIF Trygghet og Forsikring AS leier lokaler i Møllergata 39 av OBOS.
N LF har leiet lokaler av KNIF fra 1. desember 2013 (fremleiekontrakt).
Opprinnelig kontrakt utløper 31. desember 2018, men forlengelse er signert
frem til 30. juni 2019. KNIF har forlenget sin avtale med OBOS for et antall nye
år og tilbyr NLF å forlenge sin kontakt i fem år fra 1. juli 2019 til 30.juni 2024.

Protokoll møte NLFs ledergruppe 2018 03, telefonmøte — 24. september 2018

Side 2

Kontraktutkastet som NLF har mottatt fra KNIF er distribuert i ledergruppen.
Luftsportstyret har delegert til ledergruppen å fatte beslutning i saken.
Forbundets ansatte v/tillitsvalgt Einar Bjørnebekk har anbefalt at NLF
forlenger sin leieavtale for lokalene i Møllergata 39.
Vedtak:

Ledergruppen har vurdert tilbudet om forlengelse av leiekontrakt i Møllergata
39, 5.etg. Det er notert atforbundets ansatte anbefalerforlengelse av
kontrakten om nåværende lokaler som forbundets sekretariat. Ledergruppen
aksepterer tilbudet om forlengelsefrem til 30.juni 2024 og gir
generalsekretæren fullmakt til å signere kontrakt med KNIF Trygghet og
Forsikring AS.

Sak L-21/18

Gjenoppbygging av Piper Cub, LN-ACG
Det vises til behandling av sak L-13/17 fra 15. juni i fjor der ledergruppen
besluttet å kjøpe det havarerte flyet. LN-ACG er ett av de syv flyene som
daværende NAKs medlemsklubber overtok fra Forsvaret. Flyene er
opprinnelig mottatt som Marshallhjelp fra USA. Generalsekretæren har
registrert interesse blant medlemsklubber for det aktuelle flyet. Det er i
hovedsak vingene samt motor og propell som ble ødelagt i havariet. Det er nå
kapasitet til å få reparert flyet. Det vil i så fall bli innkjøpt helt nyrestaurerte
vinger til LN-ACG. Generalsekretæren anbefaler at restaureringsarbeidet
iverksettes nå og at det siktes inn å ha luftdyktig fly på våren 2019. økonomisk
er ambisjonen at forbundet skal få igjen for sine direkte økonomiske utlegg
samt en nøktern kompensasjon for kapitalbinding og oppfølgingen av
prosjektet.

Vedtak:

Ledergruppen gir generalsekretæren fullmakt til å iverksette oppbyggingen av
LN-ACG basert på de prinsipper som er presentert. Målsettingen er å selge
flyet i luftdyktig stand til en medlemsklubb eller gruppe av medlemmer på
våren /sommeren 2019.

Telefonmøtet ble avsluttet kl. 19:28.

and
Pres bent

Jo n Eirik .u.sa
Re :rent
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