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Årets happening? Husk Luftsportsuka 18.-22. juni

George Lundberg til Universitetet i Tromsø

Planlegg klubbtur , privat tur eller
ferie med familien til Luftsportsuka på
Starmoen i sommer. Mer info og påmelding
kommer i løpet av februar. Spørsmål eller info kan rettes til Tom
Brien , tom.brien@nlf.no eller mobil 48149500.

NLF gratulerer avdelings- og fagsjef i
Motorflyseksjonen, George Lundberg, med
ny stilling som flyinstruktør ved UiT Norges
arktiske universitet. George har utmerket seg
sterkt gjennom arbeidet i NLF i tre år og vi håper
at han fortsatt vil stille opp som tillitsvalgt og
ressursperson for NLF fremover. Vi ønsker han
lykke til med flygingen på Bardufoss.

Boken tiden flyr - aller siste mulighet!
Siste sjanse før restopplaget sendes på pallesalg. Mange har
benyttet seg av muligheten til å kjøpe boken til seg
selv og andre. Det er fortsatt noen bøker igjen. Bestill
på e-post post@nlf.no merk din e-post med “tiden
flyr”. Det koster fortsatt kun 100,- pr bok, eller 5
bøker for 400,- + porto og et ekspedisjonsgebyr på kr.
50,- pr forsendelse.

George Lundberg her
fotografert i kurven
på varmluftsballong.
Han tok rett før jul
de siste prøvene til
ballonglisens. Vi
gratulerer med landets
nyeste ballonglisens.

Rekruttering og stand i 2014

Kontingent for 2014 - klubbenes årsmøter
Kontingentkravet for 2014 er på vei ut i disse
dager, og forfaller til betaling 31. januar. For de
klubber som avholder årsmøter etter 31. januar
2014, så må medlemmet ha betalt kontingent for
2014 for å kunne møte på klubbens årsmøte med
stemmerett. Ved betaling av kontingenten før forfall unngår man
eventuelle problemer knyttet til stemmegivning på årsmøtet.

Kom godt i gang på det nye året - undersøk mulige
støtteordninger for din klubb
Det finnes en rekke støtteordninger for idrettslag og klubber i
Norge. Da det viser seg at det er ulike søknadsfrister i forskjellige
kommuner, er det mest riktig at NLF begrenser seg til å komme med
generell oppfordring til å aktivt oppsøke informasjon om mulige
støtteordninger. I alle kommuner er det idrettsråd, og mulighetene
er mange for de som er aktive og følger godt med. En nyttig link til
grasrotandel–ordningen kan tilføre din klubb gode inntekter

Momskompensasjon - idrettsanlegg
Dersom et idrettsanlegg kan godkjennes som spillemiddelprosjekt oppnås det flere fordeler. I tillegg til at tiltaket kvalifiserer
til direkte pengestøtte i form av spillemidler, kan det også søkes
om momskompensasjon. En ytterligere fordel for anlegg som er
spillemiddelberettigede er de langsiktige avtaler som må foreligge
før godkjenning som spillemiddelprosjekt. En viktig del av anleggsarbeidet i NLF er å best mulig legge til rette for langsiktige tiltak.
Kortsiktige og dårlig forankrede avtaler fører til store utfordringer
på enkelte luftsportsanlegg. Flere luftsportsanlegg er utviklet ved
hjelp av spillemidler. For anlegg som har tiltak som tilfredsstiller
kravene kan det nå søkes om momskompensasjon. Søknadsfrist er
1. mai 2014. Les mer om momskompensasjon for idrettsanlegg.

Hvert år bistår NLF og aktivitetskonsulenten lag og klubber med
ulike arrangement, stand og markedsføring. Har du/dere noen slike
arrangement eller behov for bistand, meld inn og avtal med vår
aktivitetskonsulent nå så tidlig som mulig. Kalenderen legges nå, og
førstemann til mølla gjelder. NLF kan bistå med Stand, telt, beach
flagg, utdeling av fagblader, musikk/speakeranlegg m.m. Kontakt
Tom Brien , tom.brien@nlf.no eller mobil 48149500

Luftsportforsikring legges ned
Sent i 2010 signerte NLF en avtale med en forsikringsmegler om
opprettelse av luftsportforsikring.no. Ideen var å kunne tilby
forbundets medlemmer de vanlige forsikringstypene som hus-, bilog reiseforsikring. Tiltaket utviklet seg ikke som forutsatt og NLF
valgte å benytte seg av retten til å kunne trekke seg fra samarbeidet
fra 1. januar 2014. Luftsportforsikring.no er nå fjernet fra forbundets hjemmeside.

Luftsportstinget på Clarion Hotel Oslo Airport
I august i fjor ble det klart at seksjonsmøtene i 2015 avholdes lørdag
21. mars og Luftsportstinget 2015 søndag 22. mars. Nå er det også
avgjort at møtene blir på Clarion Hotel Oslo Airport.

E-post med vedlegg som sendes NLF
Hvis du skal sende inn noe til NLF med e-post, og som inneholder
vedlegg med flere sider, så er det ønskelig at dette oversendes
som én fil, og ikke mange enkeltfiler. Dette gjør det enklere for det
videre arbeidet i NLF.
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