PROTOKOLL.
___________________________________________________________________________

Styremøte 4/10
Tid: Tirsdag 7 september kl 17:00
Sted: NLF, Oslo.
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Tilstede var: Thomas K Becke, Mathias Holtz og Inger Aakre.
Forfall: Ramsy Suleiman og Kine Hee Steen
Fra administrasjonen: Jan Wang (referent).

1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling og saksliste
Tilsendt innkalling og agenda for møte 4/10 ble godkjent.
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1.2

Godkjenning av protokoll møte 3/10
Protokollen fra møte 3/10 som har vært på høring i styret ble enstemmig
godkjent.

1.3

Styremøter høst 2010
Det planlegges med ett møte som gjennomføres 8. desember 2010

1.4

Tilstandsrapport for Rikssenteret
Det vises til styreprotokoll 7/09 pkt 2.7. Ambisjonen var å ha dette gjort innen
utgangen av mai 10. Jon Galten A/S anbefalte styret å ta kontakt med
Norconsult for å få gjort dette. Pga revisjon av utbyggingen av Holmenkollen
hadde ikke Norconsult mulighet til å ta på seg andre oppdrag før dette var
ferdig. Tilbudet fra Norconsult forelå i juli med en pris på ca kr 80.000. Styret
besluttet å akseptere tilbudet.

2. Orienteringssaker
2.1

Økonomistatus
Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 13. august 2010. Det
forelå ikke noe regnskapsresultat pr denne datoen så det var ikke mulig å holde
resultatet i transaksjonslisten opp mot budsjettet. Lønn for august og
landslagskostnader var ikke ført og da heller ikke inne på transaksjonslista. I
tillegg er kurs og tandemer ikke inntektsført i juli og august så
økonomisituasjonen ser positiv ut for seksjonen. Styret tok orienteringen til
etterretning.

2.2

Medlemstall 31.08.10
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. august 2010. De viser en
liten økning ift på samme tid i fjor. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3

Orientering fra Forbundsstyremøtet
Leder F/NLF orienterte fra styremøtet i NLF som ble holdt 16. august 2010.
Det ble orientert kort om den senere tids mikroflyulykker, status for Camo,
lovendringsforslaget som skal fremmes for Luftsportstinget (se egen sak 3.2),
arbeidet med nye administrative rutiner i NLF samt sekretariatets
strategiseminar. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4

Spørreundersøkelse
Leder F/NLF orienterte om en test på en spørreundersøkelse som
Arbeidsutvalget hadde gjort som en pilot på en større og mer omfattende
spørreundersøkelse som planlegges gjennomført forut for sluttføringen av ny
langtidsplan. Den neste undersøkelsen har til hensikt å kartlegge
fallskjermmiljøets holdninger og ønsker for å kunne tilpasse den nye
langtidsplanen best mulig der det er mulig. Styret ga sin tilslutning til en slik
spørreundersøkelse.
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2.5

Arbeidet med langtidsplanen
Leder F/NLF orienterte om arbeidsplanen for langtidsplanen. Det har vært
gjennomført ett møte der strukturen på neste langtidsplan ble lagt. Ambisjonen
er å henvise mest mulig til NLF strategier og seksjonens deltagelse i komiteer
etc. På denne måten mener arbeidsutvalget at man kan få ned volumet på
langtidsplanen og samtidig gjøre den lettere tilgjengelig for medlemsmassen.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6

Status ad Aktiviteten 2010
Basert på medlemstall, antall elever og tandemelever ser aktiviteten ut til å bli
omtrent som i 2009. Siden 3. kvartal først rapporteres pr 20 okt vil eksakte
sammenligninger ikke kunne foretas før denne rapporteringen er gjort, men det
er indikasjoner på at det kan bli færre treningshopp og tandemhopp ift 2009.
For tandem var 2009 ”all time high” så en liten nedgang her anses som
naturlig, men dersom det blir en nedgang i antallet treningshopp, forsterker
trenden seg fra de foregående årene. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7

Status FS 4 landslaget
Fagsjef orienterte om et behov for et møte for FS 4 landslaget for å avstemme
nødvendige forhold. Møtet gjennomføres på Toppidrettssenteret 28. september.
Fagsjef avklarer med Landslagsansvarlig om det er ønskelig at styret er
representert. Styret tok saken til etterretning.

3. Diskusjonssaker.
3.1

Henvendelse fra valgkomiteen
Valgkomiteen har forespurt om hvilke styremedlemmer som tar gjenvalg.
Årsmøtet ønsket at halve styret fortsetter og halve styret fratrer. Dette for å
skape kontinuitet i arbeidet og for å unngå at det nye styret kun får den vedtatte
langtidsplan og protokoll å forholde seg til. Styret vil melde tilbake til
valgkomiteen så snart dette er avklart og helst ila inneværende uke. Fagsjef tar
en runde på dette!

3.2

Forslag til endring i NLF lov
Leder orienterte om ønsket og behovet for justeringer/endringer i NLF sin lov.
Dette er for å harmonisere den bedre ift NIF’s lov samt å klargjøre den bedre ift
funksjoner og ansvarsforhold i NLF. Styret ga sin tilslutning til dette. Forslaget
vil bli behandlet på Luftsportstinget 2011.
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4. Eventuelt
4.1

Intet

Neste møte er 8. desember kl 17:00 i NLF sine lokaler.
Møtet ble hevet kl. 19:32.

Jan Wang
Referent.
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