Protokoll NLFs styre

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 2021 08
Avholdt 1. november på Comfort Hotel Børsparken
Deltakere:

Styret:

Rebecca Hansen, president
Nic Nilsen, første visepresident
Thomas Becke, andre visepresident
Sin Christiansen, ungdomsrepresentant
Reidar Bratsberg, ballong
Espen Finne, fallskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Espen Bakke, modellfly
BjØrn Egenberg, motorfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly

På telefon:

Håvard Gangsås, seilfly

Forfall:

Ingen

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Torkell Sætervadet, referent

MØtestart kl. 15:03: Godkjenning av dagsorden og saksliste

To nye saker etter at sakslisten ble utsendt:
• Sak 066/21, Kongepokaler 2022
• Sak 067/21, Behandling av eventuelle varslingssaker
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent.
Protokollen føres etter saksnummer, det vil si at alle vedtakssaker kommer
først, deretter orienteringssakene. Ingen orienteringssaker på dette møtet.
Ingen saker ble meldt inn til «eventuelt».

Sak 058/21

Presentasjon og forventningsavklaringer for luftsportstyret 2021—2023
Medlemmene i luftsportstyret presenterte seg selv og sine forventninger til
styrearbeidet.

Vedtak:

Intet vedtak.
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Sak 059/21

Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2021 06, den 20. september
Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 060/21

Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2021 07, den 16. oktober
Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 061/21

Luftsportstyrets møtekalender og møtestruktur.
Oppstartsmøte for det nye styret

Vedtak:

Det avholdes styremøte fredag 28. januar klokka 17 til lørdag 29. januar
klokka 16.00. Møteplan for resten av kalenderåret 2022 foreslås av
presidentskapet snarest mulig.

Sak 062/21

Oppfølging etter Luftsportstinget 2021
Luftsportstinget ble gjennomført 16. oktober iht. gjeldende regler. Protokoll er
skrevet, signert og lagt ut på NLFs hjemmeside. Én av sakene som var til
behandling på luftsportstinget var sak nr. 8 fastsette utviklings- og
handlingspianer for årene 2022—2025, samt budsjetter for forbundet og for
seksjonene etter innstilling fra seksjonsmøtene. Ved behandlingen på tinget
ble det opplyst fra HPS-seksjonen at det hadde blitt vedtatt endringer i
budsjettet på seksjonsmøtet som medførte noe større forbruk av oppsparte
midler i planperioden enn det som fremkommer av saksunderlaget som var
lagt ut før møtene. Et enstemmig ting ga sin tilslutning til at dette kunne
innarbeides administrativt etter tinget.
—

Endring av budsjettet hadde også blitt vedtatt på seksjonsmøtet faliskjerm.
Denne endringen ble imidlertid ikke kjent for forbundets administrative
ledelse før mandag 18. oktober.
NLFs generalsekretær har drøftet med juridisk avdeling i NIF hvordan vi på
best måte kan håndtere denne saken. Deres føringer er tydelige. Budsjettet
som er vedtatt av tinget er gjeldene inntil et nytt ting har vedtatt noe annet.
Løsningen kan være, dersom forbundets styre vil gå inn for en slik løsning, at
Luftsportstyret godkjenner at Fallskjermseksjonen kan gjøre en budsjett
overskridelse i 2022. For årene 2023—2025, vil budsjett komme opp som sak
på Luftsportstinget 2023 som skal avholdes innen utløpet av april dette året.
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Vedtak:

Luftsportstyret godkjenner at NLF Fallskjermseksjonen i sin drift i 2022 tillates
å overskride budsjettet som ble vedtatt på Luftsportstinget 2021 med inntil
kr. 390 000. Disponeringen av overskridelsen skalforelegges luftsportstyret før
den gjennomføres.

Sak 063/21

Luftsportens dag 2022
Arrangementet «Luftsportens dag>) ble for første gang gjennomført helgen
28. 29. august 2021. Det er Motorflyseksjonen som tok initiativ til et
landsomfattende arrangement, og de Øvrige seksjonene i NLF sluttet seg til.
—

Det var kun et begrenset antall klubber som deltok i år, men de som valgte å
gjennomføre, har svært gode erfaringer. Enkelte steder er det ønskelig å
avholde dagen på lørdag, andre på søndag og noen ønsker å benytte begge
dager. Det er mange arrangement som skal på kalenderen i 2022, og det er
viktig å få fastsatt dato/helg for Luftsportsdagen 2022. Det bør også utpekes
prosjektansvarlig i NLF sentralt.
Den helgen som tidligere har blitt forespeilet som mest aktuell vil inkludere 8.
mai. Dette er datoen som er utpekt som Nasjonal Veterandag. Det ble i
drøftingene i saken understreket at Luftsportens dag og Nasjonal Veterandag
ikke bør kollidere. Styret samlet seg derfor om at Luftsportens dag neste år
kun siktes inn mot én dag.
Vedtak:

Luftsportstyret går inn for at Luftsportens dag 2022 blir avholdt lørdag 7. mai.
Aktivitetskonsulent Tom Brien oppnevnes som prosjektansvarlig i NLF. Det
understrekes imidlertid at de enkelte arrangement må planlegges av de lokale
klubbene og gjennomføres som lokale arrangement tilpasset det enkelte sted.

Sak 064/21

Luftsportsuka 2022
I likhet med Luftsportens dag, er det også viktig at Luftsportsuka 2022
kommer på kalenderen. Dette arrangementet har også et lokaliserings
spørsmål som må avklares. NLFs administrasjon foreslår at Luftsportsuka 2022
legges til Starmoen i dagene torsdag 11. til søndag 14. august. Innholdet i
arrangementet diskuteres nærmere på neste luftsportstyremøte og det vil
gjøres en evaluering av konseptet med mål en revitalisereing.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar at Luftsportsuka 2022 skal avholdes på Storm oen i
dagene 11—14. august. Aktivitetskonsulent Tom Brien oppnevnes som
prosjektansvarlig i NLF.

Sak 065/21

Luftsportstinget 2023
Forbundets lov fastsetter at det skal avholdes ting i 2023 før utløp av april
måned. NLF har alltid lagt oppå til at seksjonsmøter og luftsportsting må være
avholdt senest helgen før «palmehelgen». I 2023 er palmesøndag 2. april.
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Aktuell helg for NLFs arrangement er da 24. —26. mars. Administrasjonen har
undersøkt muligheter, og det viser seg at det allerede begynner å være
begrenset tilgang på gode alternativer. Tid og aktuelt område for
seksjonsmøter og luftsportsting i 2023 bør bestemmes allerede nå. Tiltak for å
Øke deltakelsen på Luftsportstinget diskuteres nærmere på neste
luftsportstyremøte. Også sted for arrangementet vil bli drøftet, og reservasjon
som måtte gjøres allerede nå før grundig behandling i styret, må være mulig å
endre.
Vedtak:

Luftsportstyret vedtar at seksjonsmøter og luftsportsting i 2023 skal avholdes i
helgen 24—26. mars. Mest sannsynlig går styret inn for at møtene skal holdes i
Oslo-området, primært i nærheten av Oslo lufthavn. Administrasjonen gis
fullmakt til å forhandle om å inn gå en foreløpig reservasjon for
arrangementet.

Sak 066/21

Kongepokaler 2022
Det er besluttet nye regler i NIF, men dersom disse ikke blir gjeldende allerede
fra neste år må vi lage backup-løsning på bakgrunn av de nåværende reglene.
Det skal fastsettes tildeling av to pokaler.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar at dersom ikke nye NIF-regler innføres for 2022sesongen, og at NLF tildeles to pokaler, skal disse tildeles HPS og Motorfly. De
aktuelle seksjoner skal gjøre beslutning om hvilket mesterskap pokalen skal
settes opp i innen 25. november. Opplysningene som skal oversendes
generalsekretæren skal inneholde gren samt tid og sted for konkurransen.

Sak 067/2 1

Behandling av eventuelle varslingssaker i Norges Luftsportforbund
Det skal oppnevnes to styremedlemmer, én kvinne og én mann, som sammen
med generalsekretær har ansvar for oppfølgingen av eventuelle varslingssaker
som kommer opp i NLF.

Vedtak:

Luftsportstyret oppnevner Rebecca Hansen og Thomas K. Becke som styrets to
representanter med ansvar for at eventuelle varslingssaker følges opp på god
måte av Norges Luftsportforbund.

Møtet hevet kl, i
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Torkell Sætervadt
Refe rent
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