Protokoll NLFs styre
Møte 2022 03
Avholdt 23. mai i NLFs kontorer, Møllergata 39, Oslo
Deltakere:
Styret:

Rebecca Hansen, president
Thomas K. Becke, andre visepresident
Reidar Bratsberg, ballong
Espen Finne, fallskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Bjørn Egenberg, motorfly
Håvard Gangsås, seilfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly

Via video:

Siri Christiansen, ungdomsrepresentant

Meldt forfall:

Nic. Nilsen, første visepresident
Espen Bakke, modellfly

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jostein Tangen, kontorsjef
Torkell Sætervadet, referent

Møtestart kl. 17.00: Godkjenning av dagsorden og saksliste
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent.
Han orienterer også i sak O-17/22.
Jostein Tangen innleder og deltar i behandlingen av sakene 026/22 til 028/22
samt orienterer og kan besvare spørsmål i sakene O-19/22 til O-21/22.
Protokollen føres etter saksnummer, det vil si at alle vedtakssaker kommer
først, deretter orienteringssakene.
Dagsorden, sakliste og innkalling ble godkjent.
Saker til eventuelt:
• Flytting av tidspunkt for styrets møte i november
• Økt kvinneandel
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Sak 023/22

Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2022 02, den 28. mars
Kommentarer til saker i protokollen:
Sak 016/22 – NLF-komiteer: Det er noen få endringer etter oppnevningen på
styremøtet. Det er fortsatt komitémedlemmer som ikke har blitt oppnevnt
(i alle fall ikke rapportert til generalsekretær).
Sak 020/22– Luftsportsuka 2022: Flertallet av seksjonene har ikke respondert
og kun én seksjon har kommet med konkret forslag og fulgt dette opp.
Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 024/22

Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2022 02, den 1. mars
Sak L-09/22. Ledergruppen har gitt administrasjonen fullmakt til å inngå avtale
om ny billedservertjeneste.
Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak:

Protokollen tas til etterretning.

Sak 025/22

Årsberetning 2021
Det vises til utkast til Norges Luftsportforbunds årsberetning som ble utsendt
16. mai. (De åtte bilagene til årsberetningen ble godkjent på Luftsportstyrets
møte 2022/02 den 28. mars.)

Vedtak:

Forslaget til beretning som er fremlagt for Luftsportstyret vedtas som NLFs
årsberetning for 2021. Hele luftsportsstyret og generalsekretær signerer
beretningen.

Sak 026/22

NLFs årsregnskap 2021
Årsregnskap som er utarbeidet av Idrettens Regnskapskontor og gjennomgått
av Leo Revisjon er utsendt den 16. mai.
Kontorsjef Jostein Tangen kommenterte regnskapet og besvarte spørsmål fra
Luftsportstyret.

Vedtak:

Årsregnskapet som er utarbeidet av Idrettens Regnskapskontor (IRK) og
gjennomgått av Leo Revisjon vedtas av Luftsportsstyret som NLFs årsregnskap
for 2021. Hele luftsportsstyret og generalsekretær signerer årsregnskapet.

Protokoll Luftsportstyrets møte 2022 03, 23. mai 2022

Side 2

Sak 027/22

Intern fordeling av rammetilskuddet som NLF er tildelt for 2022
Luftsportstyret skal beslutte hvordan den interne fordelingen av midlene skal
gjøres for 2022. Det vises til notat vedlagt innkalling og talloppstilling.

Vedtak:

Luftsportsstyret vedtar at den interne fordelingen av rammetilskuddet for
2022 gjøres etter de samme prinsipper som har blitt benyttet de siste årene.
Prinsippet som står beskrevet i de vedtatte budsjettforutsetningene om at
større andel av midlene skal holdes igjen i administrasjonen før fordeling til
seksjonene, avvikes i 2022 som følge av overskuddsdriften i 2021.

Sak 028/22

Samarbeidspartner revisjon
Forbundets styre og administrasjon gjør jevnlig vurdering av hvilke
samarbeidspartnere vi skal ha. Spesielt viktig er det å vurdere hvilken revisor
Luftsportstyret vil innstille på neste luftsportsting. Administrasjonen har
drøftet spørsmålet med NLFs kontaktperson i Idrettens Regnskapskontor
(IRK).

Vedtak:

Luftsportstyret har vurdert arbeidet som utføres av dagens revisor og rådført
seg med Idrettens Regnskapskontor. Styret vil anbefale overfor kommende
luftsportsting at Norges Luftsportforbund skal fortsette med selskapet Leo
Revisjon som revisor for forbundet.

Sak 029/22

Hangarer på Starmoen
Saken ble presentert av styremedlem Håvard Gangsås.

Vedtak:

Luftsportstyret støtter utredning av fellesprosjekt hangar Starmoen.
Administrasjonen legger fram forslag til finansieringsmodell og hangartyper.
Prosjektet legges fram for anleggskomiteen for uttalelse.

Sak 030/22

Hederstegn
Hederstegnkomiteen (HTK) har fått tilsendt forslag til kandidat for forbundets
høyeste hederstegn. Komiteen har behandlet saken, da det er spesielle
årsaker til at det anmodes om behandling i Luftsportstyret nå istedenfor at
man avventer til ordinær frist 15. desember.
Saken ble presentert av luftsportspresidenten som også er leder av HTK.

Vedtak:

Innstillingen fra hederstegnkomiteen ble vedtatt.

Sak 031/22

FAI vice-president i Norge 2022–2023
På FAIs General Conference hvert år skal vice-president for alle medlemsland
oppnevnes. Organisasjonen opererer med lang frist for å melde inn
kandidatene. Muligens blir fristen før Luftsportstyrets neste møte.
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Vedtak:

Luftsportstyret nominerer Rebecca Hansen som FAI Vice-president for Norge.
Oppnevnelsen gjøres av General Conference i november. Generalsekretæren
sender nominasjonen til FAI.

Sak 032/22

Eventuelt

– 032/22 a

Forslag om å legge Luftsportstyrets todagers møte på høsten én uke senere
enn opprinnelig bestemt
Norges Idrettsforbunds ledermøte på høsten er nå berammet til dagene
18. og 19. november. Dette er de samme dagene som Luftsportstyret hadde
berammet sitt møte.
Vedtak, 032/22 a: Luftsportstyrets styre- og strategimøte over to dager legges
én uke senere enn først bestemt. Møtet avholdes i Oslo fredag 25. og lørdag
26. november.

– 032/22 b

Økt kvinneandel
Bjørn Egenberg viste til handlingsplanen som inneholder en målsetning om en
økning av kvinneandelen med 10 prosentpoeng. Egenberg etterlyser tiltak
som kan bidra til at målet nås.
For å nå disse målene, kan det være aktuelt å vurdere generelle tiltak for
rekruttering av yngre medlemmer, «jentecamps» som i Forsvaret
(eksempelvis «Try it»-konseptet») og utredning av partnerskap med
folkehøyskoler.
Vedtak, 032/22 b: Luftsportstyret vil prioritere arbeidet med økt andel yngre
medlemmer og økt kvinneandel og ber om at:
• ungdomskomiteen og kvinnenettverket fremmer konkrete forslag til
neste luftsportstyremøte,
• administrasjonen innhenter profesjonell bistand fra NIF eller andre
relevante partnere, og
• seksjonene forhører seg internt for å kartlegge om – og i tilfelle
hvordan – enkeltmiljøer har lykkes med tiltak.

Orienteringssaker
Sak O-15/22 Orientering fra Norges Idrettsforbunds ledermøte i Tromsø
Luftsportspresident Rebecca Hansen orienterte.

Sak O-16/22 Arbeidet mot seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2023
Luftsportspresident Rebecca Hansen orienterte.
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Sak O-17/22 Spørsmål om mulig rolleblanding
Luftsportspresidenten fratrådte under behandlingen av denne
orienteringssaken. Visepresident Thomas K. Becke orienterte. Ingen av
styremedlemmene så behov for å løfte saken fra orienteringssak til
beslutningssak.

Sak O-18/22 Rapport om viktige saker det for tiden arbeides med i administrasjonen
Rådgiver Torkell Sætervadet rapporterte.
•

Sanksjoner knyttet til Ukraina-invasjonen
o To typer sanksjonstiltak fastsatt i sanksjonforskriften kan være
relevante:
▪ Forbud mot å leie eller kontrollere (føre) luftfartøy rettet
mot russiske statsborgere. Vi forstår begrepet luftfartøy
slik at andre innretninger (herunder fallskjermer og HPS
faller utenfor), dvs. at forbudet gjelder bruk av motorfly,
sportsfly, friballonger og seilfly.
▪ Forbud mot «direkte eller indirekte å yte faglig bistand,
formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer
og teknologi» som er «tilpasset bruk i luftfarts- eller
romindustrien» til fysiske eller juridiske personer i Russland
eller til bruk i Russland. Dette vil gjelde alle seksjoner i NLF.
o Det er usikkert om forbudet i første kulepunkt kan innebære
forbud mot usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling,
jf. Grunnloven § 98 andre ledd.
o Likestillings- og diskrimineringsombudet foreslår en konkret sak
framlagt Diskrimineringsnemda. Vi har to aktuelle saker i motorfly.

•

Luftrom
o Luftsportsområdenes «arvtaker»: Myndighetene later til å ha en
klar preferanse for fareområder. Dynamisk luftrom stiller
myndighetene seg mer avventende til.
o Radiopåbudssoner (RMZ): Arbeidet med RMZ over Kjeller er i
gang. Initiativ til RMZ for Oslo er tatt av politihelikoptertjenesten.
Geiteryggen luftsportssenter har tatt et initiativ for Skien lufthavn.
o Luftromsendring over Notodden: NLF har fått signaler om at det
vil bli mulig med et midlertidig fareområde i terminalområdet nord
for plassen. Også noen lokale lempelser er til utredning.
o Fareområder for droner: NLF har fått gjennomslag for at forbundet
blir hørt også ved opprettelse av midlertidige fareområder.

•

Anlegg og flyplasser
o PFLY (Avinors flyplasser utenfor åpningstid): Ordningen er i drift,
men vi savner oppdatert publisering i AIP.

Protokoll Luftsportstyrets møte 2022 03, 23. mai 2022

Side 5

o Kjeller/Oslo-området: En tiltakspakke er framlagt av
flyplassrådgiveren. Gjennomføring krever ressurser – men det er
nå det gjelder!
o Sandefjord lufthavn: Bookingsystemet for landingsrunder skaper
fortsatt problemer. Ingen tilbakemelding fra Luftfartstilsynet
vedr. lovligheten av tiltaket.
o Motorferdselloven: NLF deltar på møte mellom NIF og
Motorferdsellovutvalget neste uke.
o Storfjorden: Tilgang for ski- og sjøfly er under press pga. et
fjellstyrevedtak som skjedde uten forutgående høring
•

Annet
o Historisk høyesterettsdom: «Eiendomsretten strekker seg … så
langt som grunneieren etter en objektiv vurdering har en
berettiget og saklig interesse i å nekte aktivitet eller tiltak over
egen grunn. […] [O]verflygning [kan] som den klare hovedregel skje
uten samtykke fra eierne av eiendommene under.»
o Sportsflyforskriften: Arbeidet er fortsatt i rute, men det ligger an
til at det medisinske regelverket vil endres i en separat/senere
prosess.

Sak O-19/22 Rapport om medlemmer og klubber
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål.

Sak O-20/22 Rapport om nye utdanninger
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål.

Sak O-21/22 Rapport økonomi
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål.

Sak O-22/22 Rapport fra ungdomskomiteen og forbundets seksjoner
Det vises til utsendte rapporter.

Møtet hevet kl. 20.15.

Rebecca Hansen
President
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Torkell Sætervadet
Referent
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