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NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Luftsportstyret har i møte 05/17 den 24''uni vedtatt at arbeidsutvalget for Luftsportstyret
aka|benevnemPd0Fs|edergruppe(NG).0ervedfmrtset±ermmøte-ogsmksnummmmenerimg fra
Arbeidsutvalget (AU). Sakene fra og med møte 03/17 benevnes «L» (ledergruppe). Det er
gjennomført og protokollert to mmøteri AU i 2017. Møte nummer tre er da møte i
Ledergruppen (LG). Da siste sakiAU påmmøte 02/17 var sak A-12/17 b|irførstesahpå IG
n~øte 03/17smknr.L-13y17.
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Styret:

Rolf U|and,president
As|e3udbV\1.visepresdent
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

5 < L-13/17

Kjøp av havar rt

bLN-ACG

LN-ACG er en av de syv forsvarscubene som daværende NAK og
medlemsklubbene fikk kjøpt på gunstige vilkår i 1992. LN-ACG ble utsatt for et
landingshavari på Geiteryggen i april i år.
Det er begrensninger knyttet til hvem som kan være eier av forsvarscubene
(end-user certificate). Frem til nå har det også vært et absolutt krav til
gjenoppbygging etter skade. NLF har tatt initiativ til å få endret det absolutte
kravet da dette kan sette klubber / eiere i urimelige ansvarssituasjoner. Det
tas sikte på å sette en minimums grense for forsikringssum (alternativt annen
form for garanti for ressurser for gjenoppbygging) på kr. 500.000,-.
LN-ACG er såpass mye skadet at flyet ikke kan settes på verksted og repareres
p å ordinære betingelser innenfor en ramme på kr. 500.000,-. Det er imidlertid
interesse fra flere hold for flyet. NLFs generalsekretær foreslår at NLF skal
kjøpe flyet for fremforhandlet beløp kr. 45.000,- fra forsikringsselskapet.
Til tross for usikkerheten rundt gjenoppbyggingerdetutvi|son)tverdiersnmn
forsvarer beløpet og bør kunne realiseres ved salg av deler dersom det ikke
lykkes med et gjenoppbyggingsprosjekt. NLFs motiv i saken er å legge til rette
for at LN-ACG igjen kommer på vingene og fortsatt opereres innenfor de
samme regler og betingelser som de øvrige flyene som ble overtatt i 1992.
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Vedtak:

Ledergruppen gir generalsekretæren fullmakt til å inngå avtale om at NLF
kjøper LN-ACG. Den videre oppfølging av prosjektet er så langt ikke avklart,
men NLF vil ved å kjøpe det havarerte flyet sikre kontroll på den videre
prosessen.

Sak L-14/17

Anleggstiltak i modellområdet på Starmoen
Forbundets daglige leder på Ole Reistad Senter på Starmoen har sammen med
Elverum Flyklubb utarbeidet en søknad om et spillemiddeiprosjekt for
utvikling av modellområdet som ligger syd for anleggets hyttefelt. Prosjektet
er toalett, et overbygg (letak) og en bane for modellbil. Det forutsettes at de
kostnader som ikke dekkes av tilskudd betales av Elverum Flyklubb. Det er
fortsatt NLF som gjennom festeavtale med Elverum Kommuneskoger
disponerer området og er eier av bygg og installasjoner. Forbundet har
sammen med den lokale klubben bruksrett til modellområdet inklusiv de nye
fasilitetene som skal utvikles.
Som følge av etterslepet i spillemiddelordningen vil det kunne bli en periode
fra anlegget fullført til spillemidlene blir utbetalt til NLF. Elverum Flyklubb har
bedt NLF se på muligheten for en mellomfinansiering tilsvarende den summen
som blir bekreftet fra spillemiddelordningen.

Vedtak:

Generalsekretæren gisfullmakt til å kunne utbetale en sum tilsvarende tilsagte
spillemidler i prosjektet på visse betingelser. Det skalforeligge skriftlig tilsagn
om spillemidler, anleggstiltakene toalett og overbygg skal værefullført og de
øvrige midler som skal benyttes i prosjektet skal være utbetalt/ benyttet.
Anleggstiltaket vurderes som eget tiltak innenfor NLF og er ingen ny
låneordning. Det skal beregnes en rente tilsvarende lånesatsen i Luftforsvarets
Gavefond.

Sak 1-15/17

Oppfølging av sak A-08/17 Generalsekretærens betingelser
Presidenten tok opp spørsmål knyttet til generalsekretærens betingelser på
arbeidsutvalgets møte i januar (sak A-08/17). Det har ikke blitt konkludert i
saken.

Vedtak:

Presidentskapet avholder møte og konkluderer i saken. Da saken dreier seg om
personalforhold er det en type informasjon som ikke skal ligge åpent.
Generalsekretærens kompensasjon står i årsregnskapene som en obligatorisk
informasjon i h.h.t. renskapsloven. Det opprettes en B-protokoll ved
presidentskapeti Øhapoling av saken.
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