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Avholdt som Teams-mØte 13. desember

Deltakere:

Presidentskapet: Rebecca Hansen, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Thomas K. Becke, 2. visepresident

Administrasjonen: Jostein Tangen, kontorsjef
John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet satt kl. 20:45

Ledergruppemøtet ble gjennomført på bakgrunn av at tidligere utbetalt beløp kom til
fradrag når Lotteri- og Stiftelsestilsynet i november innvilget NLFs søknad om støtte fra
den midlertidige stimuleringsordningen for frivillighetssektoreri som følge av Covid-19-
utbruddet. Kontorsjef og generalsekretær ønsket å forankre sitt forslag til håndtering av
saken i forbundets ledergruppe.

Sak 1-09/21 Norges Luftsportforbunds disponering av komperisasjonsmidler innvilget av
Lotteri- og stiftelsestilsynet

I april ble det satt i verk en rask tildeling av kompensasjon for tap i forbindelse
med Covid-19. Kompensasjonsbeløp ble tildelt særforbundene i NIF etter
nøkkelen for momskompensasjon. Luftsportforbundet ble tildelt 260 256
kroner. Siden midlene var tildelt sjablonmessig etter prinsippene for
momskompensasjon, ble midlene umiddelbart fordelt mellom seksjonene som
om de var momskompensasjon.
Da seilflyseksjonen i høst søkte om kompensasjon for 428 208 kroner i reelle
tap på Ole Reistad Senter ble søknaden innvilget med 231 380 kroner. Det ble
imidlertid gjort klart at de 260 256 kronene som Luftsportforbundet hadde
fått i koronamidler fordelt etter momskompensasjonsmodellen kom til
fratrekk på utbetalingen. Det er urimelig at seilflyseksjonen ikke skal få
kompensasjon for deler av sitt reelle tap som følge av at forbundet tidligere
har fått sjablonmessig tildelt midler.
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Vedtak: Kroner 260 256 som Luftsportforbundet ble tildelt 30. april i sjablonmessig
kompensasjon for tap som følge av Covid-19 omfordeles slik at seilflyseksjonen
tildeles kroner 231 000 som de er berettiget etter de reelle tap i seksjonen. De
overskytende 29 256 kroner fordeles som om det var momskompensasjon.

Møtet hevet kl. 20:55

President generalsekretær (referent)
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