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Styremøte 6/09
Tid: Onsdag 26. august kl 17:00
Sted: NLF, Oslo.
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1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling og saksliste og protokoll 5/09
Tilsendt innkalling og agenda for møte 6/09 ble godkjent. Protokollen fra møte
5/09 som har vært på høring i styret ble også enstemmig godkjent.

1.2

Oppnevning av representant til anleggsutvalget
Styret NLF ønsker å opprette et anleggsutvalg som bla skal være rådgiver i
anleggssaker det være seg lokalt som sentralt, nybygg så vel som rehabilitering
og utvidelser. Jarle Bakk NTNU FSK er forespurt og har sagt seg villig til å
stille som F/NLF sin representant i utvalget. Han har meget stor erfaring fra
slikt arbeid bla ifm Fagerhaug/Oppdal flyplass. Styret besluttet enstemmig å
oppnevne Jarle Bakk som F/NLF sin representant i anleggsutvalget.

1.3

Anette Tjørhom
Anette Tjørhom har fått jobb i Brasil som medfører at hun vil være fraværende
i ca 7 mnd’er pr år. Det var Anette selv som tok opp forhold om sitt styreverv
mht om hun skulle fratre vervet. Det antas at hun kan være tilstede på ca 4
styremøter i året. Dersom hun skal fratre vil det være Inger Aakre som går inn
som fast styremedlem. Inger Aakre har ytret at hun ønsker å fortsette som vara
og bli innkalt som dette på møter Anette ikke kan møte på, i vertfall inntil neste
sommer. Styret besluttet at Anette fortsetter som styremedlem og at Inger
Aakre innkalles på styremøter når Anette er forhindret fra å møte.

1.4

Søknad fra Stavanger FSK
Stavanger FSK har fremmet en forespørsel om hvorvidt det er mulig å få støtte
fra fallskjermseksjonen i forbindelse med klubbens 40 års jubileum i år. Styret
drøftet saken og det er ikke avsatt midler for slik støtte. Budsjettet de nærmeste
årene er relativt trange og det styres mot et lite underskudd slik det er
budsjettert for 2009 og 2010. Av den grunn ser ikke styret seg i stand til å
støtte økonomisk i slike saker. Styret ønsker Stavanger FSK lykke til med
jubileet.

2. Orienteringssaker
2.1

Økonomistatus
Fagsjef orienterte om økonomistatus for 2009. Regnskapstall ift periodisert
budsjett nyere enn pr 30 juni var ikke tilgjengelig. Av den årsak ble
transaksjonslisten gjennomgått og resultatet holdt opp i mot endelig
budsjettallene for året. Rikssenteret ligger an til et overforbruk på 100.000 men
utlignet på toårsperioden kan det gå i balanse dersom det ikke kommer større
vedlikeholdskostnader i 2010, ut over det er det ikke tegn som tyder på at
budsjettet ikke kan holdes. Styret tok orienteringen til etterretning.
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2.2

Medlemstall 31.07.09
Fagsjef orienterte om medlemstallene for juli som viser en betydelig økning i
medlemsmassen ift samme periode i fjor. Antallet hoppere viser en liten økning
ift i fjor mens det fortsatt er antallet tandemelever som øker mest. Det er i år
vanskelig å konkludere med om det er en reell økning eller om det er at
tandemrapporteringen har gått raskere på grunn av den elektroniske
rapporteringen. Mye kan sannsynligvis tilskrives de gode etablerte
tandemrapporteringsrutinene som klubbene nå følger. Styret tok orienteringen
til etterretning.

2.3

Hendelser og aktivitetstall
Fagsjef orienterte om aktivitetstallene pr 30. juni og hendelser så langt i år.
Statistisk kan tallene ikke holdes opp mot hverandre fordi det ikke vil foreligge
aktivitetstall for juli og august før 20. oktober som er rapporteringsfristen fil
klubbene. Det er gjennomført flere hopp i år ift det som ble gjennomført i hhv
2008 og 2007. Pr dd er det innrapportert 95 hendelser og av disse anses 5 å
være alvorlige. Slik det ser ut er det ingen som vil få store varige mén av de
som er kommet til skade. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4

Orientering fra Landslagsansvarlige
Landslagsansvarlige orienterte om statusen for lagene. Det ble orientert fra WG
vedrørende Arcteryx og Skywalkers der Skywalkers fikk sølv. Videre ble det
orientert om den forestående WC konkurransen i Prostejov i Tsjekkia der
NEXUS, Team Panic og Decaelo deltar. Øyvind Goksøyr fikk ikke fri fra
studiene og er erstattet med Derek H. Broughton. Styret tok orienteringen til
etterretning og ga sin tilslutning til byttet som var gjort.

3. Diskusjonssaker.
3.1

Landslagsuttak 2009
Landslagsuttaket er planlagt gjennomført 19. og 20. september i Oslo
Alternative steder og kombinasjon av steder er vurdert og intervjuene vil
foregå i lokalene til NLF mens de fysiske testene gjennomføres på Krigsskolen.
Hva som skal gjennomføres hvilken dag vil bli avklart ila de nærmeste dagene.
Det avhenger blant annet av om det er mulig å få ekstern støtte fra
idrettspsykolog ifm intervjuene som skal gjennomføres. Ole Petter Hjelle skal
hjelpe til med uttak av nytt FS lag, og Mathias Holtz skal hjelpe til på FF siden.
Det vil bli tatt ut et landslag i FS 4 og en landslagtropp (inntil 2 lag) i FF. Det
vil også bli tatt ut rekrutteringslag i hver gren dersom det er nok kvalifiserte
kandidater. Ønsket om eget uttak på Vestlandet ble avvist av Styret fordi det
ikke vil være mulig å få lik ekstern støtte. Landslagsperiode ble besluttet til å
være 3 år. Offentliggjøring av resultat etter uttaket vil bli gjort senest 8.
oktober, etter neste Styremøte.
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3.2

Langtidsleieavtale Rikssenteret
Til møtestart var det utarbeidet et nytt utkast til leieavtale mellom Oslo FSK og
F/NLF. Fagsjef har fått kvalitetssikret avtaleutkastet ift det juridiske og da
spesielt ift Husleieloven av Advokatkontoret Kleven & Kristensen (Tidl.
Idrettens Advokatkontor). Det er nødvendig å justere teksten noe bla ift
synliggjøring av vedlikeholdskostnader for leietager. Når det er gjort så kan
leder av Rikssenterkomiteen etter gjennomlesning og godkjenning av utkastet
innkalle til komité møte, slik at det forhandlinger kan starte opp. Ansvar
Mathias Holtz.

3.3

Taksering av Riksanlegget og utvikling av vedlikeholdsplan
Styreleder innledet om behovet for å få utarbeidet en tilstandsrapport på
Rikssenteret og deretter å få utarbeidet en overordnet vedlikeholdsplan. Dette
ble bifalt av styret og det ble besluttet at en skulle forsøke å finne en
bygningsingeniør som var villig til å bistå styret med dette arbeidet. Alle
styremedlemmer ble oppfordret til å ta kontakt med bekjente som er i stand til å
gjennomføre et slikt arbeid.

3.4

Konkurransereglementet
Styreleder innledet og var bekymret for idrettssatsingen og den relativt sett lave
deltagelsen det er på dagens konkurranser. Han ønsket at Konkurranse
komiteen så nærmere på om det var noe som kunne endres i reglementet for
bedre å stimulere til deltagelse. Styret sluttet seg til forslaget og leder
konkurransekomiteen vil starte et slikt arbeid i komiteen.

3.5

Mulig orientering om svenskenes New Deal
Styreleder innledet og refererte fra sine samtaler med Mathias Nord, som har
tilbudt seg å gi styret en orientering om det svenske utviklings- og
rekrutteringsprogrammet New Deal.. Dette var styret interessert i og vil
invitere Mathias Nord til et orienteringsmøte der styret også var interessert i at
medlemmer fra SU deltok. Det kan også bli behov for å orientere om dette
overfor klubbene og da vil ledermøtet og fagseminaret i 2010 være en mulig
arena.
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4. Eventuelt
4.1

Sandi Allen
I forbindelse med en samsying av datasystemene F/NLF benytter kan det bli
nødvendig å samordne Jump run i de klubbene der dette benyttes. Det er neste
steg som Frode Finnes Larsen, som nå holder på med nytt hendelses rapporteringssystem, skal ta tak i. I den forbindelse vil Styret F/NLF vurdere å
be Sandi Allen som er superbruker på Jump run om assistanse. Når dette vil bli
aktuelt avhenger av framdriften i arbeidet som må gjøres i mellomtiden.

Møtet ble hevet kl. 21:19.

Jan Wang
Referent.
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