Vedlegg 1 til F/NLF Langtidsplan 2015 til 2018

1. Bakgrunn
Det vises til F/NLF Langtidsplan 2015 til 2018 side 8, note 11 til budsjettet.
Under årsmøtet ble det fremmet bekymring for at fallskjermseksjonen budsjetterte med
underskudd over flere år og at dette var en bekymringsfull trend.
I 2002 var F/NLF «konkurs» det vil si at seksjonen skyldte mye til NLF og andre seksjoner, med
andre ord F/NLF hadde over flere år spist av «lasset». På årsmøtet 2003 ble det vedtatt å doble
medlemskapskontingenten for ett år, samtidig som det ble innført bedre økonomistyring. Pr 2005
var seksjonen i balanse.
Det reviderte regnskapet for 2014 viser at seksjonen har kr 3 587 335 på «konto». Dette er spart
opp på bakgrunn av sunn økonomistyring og at planlagte aktiviteter og investeringer ble
rimeligere enn antatt og/eller av ymse årsaker skjøvet ut i tid. Det har vært forslag om å øke
aktiviteten, men styrene og årsmøtene har vært klare på at å bruke oppspart kapital til å øke
driftsbudsjettet for derigjennom øke aktiviteten, er en dårlig policy.

2. Inntekter
Seksjonens hovedinntekter kommer fra seksjonskontingenten. Medlemskapskontingenten i snitt
på kr 300 pr år og har vært den samme siden 2007.
Nest største inntektskilde utgjøres av overføringer fra Norges idrettsforbund som varierer iht
statsbudsjettet og de midler som tildeles oss via NIF.
Andre inntekter utgjøres av momskompensasjon, internrente, leieinntekter Rikssenteret m.m..
Inntekter som abonnementsinntekter, kursavgifter, deltageravgifter, basic holdes utenfor siden
dette er inntekter innen forskjellige prosjektområder som er nullbudsjetter.

3. Investeringer
Det er i hovedsak to tyngre investeringer som ligger til grunn at det styres etter et budsjett som
har underskudd for årene 2015 til 2017.
Observasjonsrapporteringssystemet
Det tidligere rapporteringssystemet var fra 2004. Dette var et semi-elektronisk system og det har i
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flere år vært ønskelig å gå over til et helelektronisk og mindre
arbeidskrevende system. F/NLF har fra 2010 satt av midler til dette, men det ble satt på vent for
at NLF skulle sjekke ut et fellessystem, som ble forkastet etter to års prøvedrift innen
motorflyseksjonen. Seksjonen har nå fått et nytt fungerende observasjonsrapporteringssystem.
Prosjektet er bemannet med adekvat kompetanse og seksjonen har valgt å investere videre i
systemet for å videreutvikle første versjon samt knytte ander funksjoner til systemet som på sikt
bla vil forenkle lisensfornyelser.
Rikssenter for fallskjerm
Rikssenteret på Østre Æra ble åpnet i 1985 og var til dels bygget på tippemidler. Anlegget har et
behov for tyngre vedlikehold. Derfor ble det i 2010 investert i en tilstandsrapport som Norconsult
utarbeidet. Den viser et behov for vedlikehold på kr 2 500 000. Asfaltering av rullebane og
oppstillingsplass ligger ikke inne i dette beløpet. Landingsområdet har blitt utbedret for å
forhindre skader ved landing.
På grunn av den usikre situasjonen for rikssenteret i forhold til forsvarets aktivitet i skytefeltet,
ble mye av vedlikeholdet skjøvet på i tid i påvente av en avklaring. I den sammenhengen vises
det til F/NLF Langtidsplan 2015 til 2018 side 8, note 8.
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