
 

                                                                                                     

 

PROTOKOLL.     
 

 

Fallskjermseksjonen 
Styremøte 5/2019 (To delt) 

02.september og 07.oktober 2019 
 

___________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/19 og protokoll 4/19 

1.2 Landslagsuttak 2019 

1.3 Toppidrettsdokumentet  

1.4 Tid for Ledermøte 2020/Fagseminar 2020 

1.5 Styremøter første halvår 2020 

  

JS 

JS 

AF 

JW 

JS 

 

2 Orienteringssaker 

2.1 Status medlemmer 

2.2 Status økonomi 

2.3 Status fra landslagsansvarlig 

2.4 Erfaringer fra NM 2019 

2.5 Utlysing NM 2020 

2.6 SU saker inkl aktivitetstall, ORS og aktuelle saker 

2.7 Instruktør 1 kurs del 1 

2.8 Digitalisering av FF/Redaktør 

2.9 Forsikring ved flyging i tunell 

 

  

JW 

JW 

DNB 

AF 

AF 

JW 

JW 

MBD 

JW 

3. Diskusjonssaker 

   3.1 Organisering av seksjonens virksomhet. 

   3.2 NLFs sentrale komiteer fra 1. januar 2020 få 24 mnd. 

   3.3 NM-Veka 2020 på Hamar i dagene 24. – 28. juni. 

   3.4 Luftsportstyrets møte rundt NLFs informasjonsstrategi  

 

    

JS 

JW 

JW 

JW 

4 Eventuelt 

   4.1 Skadede landslagsutøvere 

 

  

 

 

Tilstede var: Kristian Moxnes (deler av møtet 2. september), Janne Strømmen, Anna Fasting, 

Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft og Espen Finne.  

Avbud: Bendik Harald Thommesen  

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Norlund Broughton (møtet 2. 

september) 

 



 

                                                                                                     

 

 

 

1. Beslutningssaker 

 
Godkjenning av innkalling, agenda 5/19 og protokoll 4/19 

 
1.1 Det ble gjennomført styremøte 2. september der det kun møtte tre styremedlemmer, 

(leder, nestleder og ett styremedlem). Styret var av den årsak ikke beslutningsdyktig. 

Etter møtet ble det skrevet et utkast til protokoll, som var distribuert og godkjent av de 

tre styremedlemmene. Deretter innkalte styret til ekstraordinært styremøte 7. oktober 

for å drøfte to saker grundigere. 

 

Fagsjef foreslo at protokollutkastet fra 2. september ble lagt til grunn og at sakene som 

ble drøftet 7. oktober ble flettet inn i utkastet fra 2. september. 

 

Styret vedtok å følge fagsjefs anbefaling. Innkallingen med agenda ble godkjent. 

Protokoll 4/19 var godkjent tidligere.  

 

1.2 Landslagsuttak 2019 

Landslagsansvarlig hadde utarbeidet en detaljert oversikt over hva som må gjøres av  

forberedelse, planlegging og bruk av eksterne ressurspersoner som ble fremlagt styret 

under møtet.  

Han orienterte styret om at han stiller seg inhabil til alt som har med landslagsuttak å 

gjøre. Dette fordi han og hans lag kommer til å stille på uttaket.  

De to styremedlemmene som da var tilstede tok informasjonen til etterretning. 

Basert på disse opplysningene har Fagsjef i ettertid vurdert at tilgjengelig tid og 

ressurser ikke lenger var tilstrekkelig til å gjennomføre et landslagsuttak inneværende 

år Siden styret i september ikke var beslutningsdyktig, ønsker man et ekstraordinært 

styremøte i oktober for å løse problemene knyttet til landslagsuttak bla på grunn av 

habilitet.  

Fagsjef redegjorde for vurderingen bak beslutningen og dette ble godtatt av styret. 

Etter en diskusjon kom styret fram til at det skal gjennomføres nytt landslagsuttak i 

2020, og at det skal gjøres etter VM og i løpet av september. 

1.3      Toppidrettsdokumentet 

 

Det var utarbeidet et utkast til justert toppidrettsdokument. 

Styret konkluderte at det måtte jobbes videre med dette slik at det harmonerer bedre 

med langtidsplanen.  

  



 

                                                                                                     

 

 

1.4      Ledermøte 2020/Fagseminar 2020 

 

Det var gjort en jobb på forhånd for å unngå møtedatoer som i en eller annen form 

berørte påske- og vinterferier. Av fem alternativer hadde leder fallskjermseksjonen og 

leder SU en helg der de begge kunne møte. 

 

Ledermøtet gjennomføres 21. mars 2020 fra kl 10:00 til kl 15 og SU sitt fagseminar 

får en glidende overgang fra kl 15 og avsluttes 22. mars kl 16:00. 

 

Sted blir Comfort Hotel Runway på Gardermoen  

Påmeldingsinformasjon kommer når det er klart. 

 

1.5.     Kommende styremøter 

 

Møte 6/19 13. desember 2019 

Hovedsak utlysning av ordinært NM og innendørs NM. Se også pkt 2.5! 

 

 Møte 1/20 04. februar 2020  

 Hovedsak utlysning av diverse økonomisk støtte og forberedelse til ledermøtet. 

 

 Møte 2/20 11. mai 2020  

 Hovedsak gi tilsagn om økonomisk støtte.  

 

 Møte 3/20 07. september 2020 

 

 Møte 4/20 11. desember 2020 

   

 

2.  Orienteringssaker 
 

2.1  Status medlemmer 

 

Pr 2. september 2019 var det registrert 1791 hoppende medlemmer og 2683 

tandemelever. Det er fortsatt fire klubber som i kvartalsrapporten pr 30. juni har 

rapportert utførte tandemer, men som ikke har lagt inn sine tandemer i 

medlemsdatabasen! Det er også ganske sikkert at det ligger utførte tandemer i de 

øvrige klubbene også og i tillegg vil det gjennomføres tandemhopping både i 

september og oktober. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     

 

2.2       Status Økonomi 

 

Inntektsbudsjettet legger til grunn at det er 2000 medlemmer og 3250 tandemelever. 

I relasjon til pkt 2.1 mangler det 200 hoppende medlemmer og 650 tandemmedlemmer  

for å nå budsjettallene for medlemskaps- og lisensinntekter. Pr d.d. utgjør det ca  

-250 000. Differansen vil bli mindre innen 31. oktober. 

  

 Utgiftbudsjettet er i balanse ift budsjettet.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.3 Status fra landslagsansvarlig 

 

Landslagansvarlige var tilstede i forbindelse med et nytt landslagsuttak og revidert 

toppidrettsdokument, jfr punktene 1.2 og 1.3.  

 

2.4 Erfaringer fra NM 2019 

 

Oslo FSK gjennomførte et meget godt og effektivt NM og alle rundene i alle disipliner 

ble gjennomført. En stor takk fra styret. 

 

2.5 Utlysing NM 2020 

 

NM 2020, både ordinært og innendørs NM er planlagt behandlet på styremøtet 13. 

desember, med påfølgende utlysning. På grunn av at kongepokalen settes opp i 

fallskjerm i 2020, kan det bli en svært kort søknadsfrist. 

 

Styret har besluttet at NM i fallskjerm skal gjennomføres i uke 30. 

 

2.6       SU saker inkl aktivitetstall, ORS og aktuelle saker 

 

 SU saker ble ikke berørt på møtet. 

 

2.7       Instruktør 1 kurs del 1 

 

Det ble gitt en kort orientering fra I1 kurset med ti deltagere  

I ettertid er kurset redusert med en person. Espen Wigemyr var deltager på årets kurs. 

 

2.8       Digitalisering av FF og redaktør 

 

Digitalisering av FF ble ikke berørt. I ettertid har NLF besluttet at forbundet går for 

samme publiseringsverktøy, Labrador. Det betyr at NLF.no, Flynytt og Frittfall skal 

benytte Labrador mens Modellfly informasjon (MI) blir med på sikt. Dette vil redusere 

kostnadene våre.  

 

Maja Bjerke Drøyli redegjorde om prosessen med å ansette redaktør. Det var mange 

søknader til stillingen. Gruppen er nå ferdig med første intervjurunde og står nå igjen 



 

                                                                                                     

 

med 3 aktuelle kandidater. Gruppen gir sin anbefaling til fallskjermstyret i løpet av 

kort tid.  

 

2.9       Forsikringer ved flyging i tunell 

 

Grunnet økt bruk av tunell i utdanning, trening og konkurranse i forhold til en økende 

skadefrekvens, har fagsjef bedt om en vurdering fra AGS hvordan dette ev kan 

tilpasses vår fallskjermforsikring. En slik forsikring må også dekke de medlemmene 

som bare flyr i tunell. En antagelse er at det kan bli snakk om behandlingskostnader 

som umiddelbart ikke dekkes av NAV.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

3.  Diskusjonssaker  
 

3.1      Organisering av seksjonens virksomhet 

     

Seksjonsstyret diskuterte nåværende og fremtidig organisering av seksjonens 

virksomhet. Seksjonsstyret vil arbeide videre med dette i tiden fremover.  

 

3.2      NM-Veka 2020 på Hamar i dagene 24. – 28. juni. 

    

Gjennomføres på Hamar parallelt med Ekstremsportveko, så det blir ingen 

fallskjermdeltagelse på NM veka.  

 

3.3  Luftsportstyrets møte rundt NLFs informasjonsstrategi. 

 

 Ble ikke diskutert. 

 

3.4      NLFs sentrale komiteer fra 1. januar 2020 få 24 mnd. 

 

 Ble ikke diskutert. 

 

4.  Eventuelt 
 

4.1 Skade på landslagsutøvere 

Anna Fasting ønsker at styret skal utarbeide plan og retningslinjer i de tilfeller hvor 

landslagsutøvere blir skadet, eventuelt diskutere behov for ekstra forsikringer som gir 

utøver best mulig rehabilitering etter skader.  

Styret ba fagsjef ta kontakt med Olympiatoppen for å se på muligheter for et eventuelt 

samarbeid med utøvere som trenger hjelp etter endt rehabilitering/behandling av 

skader i den offentlige helsetjenesten. 

 

 



 

                                                                                                     

 

Neste ordinære styremøte: 13. desember kl 16:00 i Møllergata 39. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 20:10. 

  
 Jan Wang/ Referent 


