Protokoll NLFs arbeidsutvalg

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 02/17
Avholdt per telefon tirsdag 28. februar 2017
Deltakere:
Presidentskapet:

Rolf Liland, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet kom i stand på bakgrunn av behov for å drøfte forslag til forbundskontingenter for
2018 og 2019 samt forslag til driftsbudsjett for avdeling 110, NLFs fellesadministrasjon og
drift.
I tillegg var det oppfølging av saker etter Luftsportstyrets møte 01/2017 som igjen skal til
behandling på styrets møte 02/2017.
I protokollen benyttes betegnelsen «A» for «Arbeidsutvalget» i saksnummereringen.
Møtet satt kl. 18:00

Sak A-09/17 Forslag til forbundskontingenter i Norges Luftsportforbund for 2018 og 2019
Generalsekretæren hadde utarbeidet et utkast til kontingentsatser for de to
årene som Luftsportstinget 2017 skal bestemme. Det foreslås ingen reell
økning, men en opprettholdelse av prisnivået ved at det justeres for forventet
prisøkning på bakgrunn av Norges Banks veiledning
Vedtak:

Presidentskapet og generalsekretærfremmerfor Luftsportstyretforslag om å
opprettholde det reelle nivået påforbundskontingentenefor 2018 og 2019.
Dette gjøres ved å justere kontingentsatsene opp med 2,5 % per år. Saken
fremleggesfor Luftsportstyret som deresforslag til Luftsportstinget 2017for
vedtak
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Sak A-10/17 Forslag til driftsbudsjett for Norges Luftsportforbunds fellesadministrasjon
og drift for årene 2017 til 2019
Generalsekretæren hadde utarbeidet et utkast til budsjett hvor selve driften
av forbundet sentralt inklusiv NLF CAMO og Norges Luftsportstilsyn, hvert av
de tre årene planlegges med et mindre overskudd. Det er imidlertid behov for
spesielle satsninger på utvikling av medlems- og lisenssystem,
eksamenssystem med prøvebank, handlingsrom for bistand i ulike
anleggsspørsmål, utvikling av utdanningsmateriell samt handlingsrom for
eventuell flytting av kontorlokaler i tingperioden
Vedtak:

Presidentskapet og generalsekretærfremmerfor Luftsportstyretforslag om et
driftsbudsjettfor avdeling 110, inklusiv NLF CAMO og Norsk Luftsportstilsyn,
med underskudd på 2,2 MNOK i 2017, 1,4 MNOK i 2018 og 0,9 MNOK i 2019.
Saken fremleggesfor Luftsportstyret som deresforslag til Luftsportstinget
2017for vedtak. Tallene innarbeides i budsjettdelen avforslaget til Utviklingsog handlingsplan for NLF 2017 — 2019

Sak A-11/17 NLFs valgkomite i tingperioden 2017 — 2019.
Presidentskapet har i en periode arbeidet med å identifisere gode kandidater
til leder leder- og nestledervervet i NLFs valgkomite som skal velges på
Luftsportstinget 2017. Komiteen skal i h.h.t. forbundets lov bestå av totalt ni
personer ved at lederne i de syv seksjonenes valgkomiteer inngår i komiteen
sammen med komiteleder og -nestleder. Det er et absolutt krav at begge
kjønn skal være representert med minimum to personer. Dette har ved flere
tidligere luftsportsting vist seg problematisk å få til. Visepresident Mariann
Brattland kontakter samtlige seksjonsledere for å undersøke om det arbeides
med forslag til kandidater som samlet vil resultere i en komite som kan
godkjennes. Nåværende leder av valgkomiteen, Torolf Paulshus, har sagt seg
villig til gjenvalg for perioden 2017 — 2019. Presidentskapet er innstilt på å
fremme for Luftsportsstyret forslag om gjenvalg av Paulshus

Vedtak:

Presidentskapet, som også har bedt generalsekretæren om konkrete oppgaver
i prosessen, vil i tiden fremoverjobbe systematisk med åfå identifisert gode
kandidater til nestledervervet. Det skal også jobbes aktivtfor å sikre en
tilstrekkelig representasjon av begge kjønn i komiteen

Sak A-12/17 Navn på flytjeneste, eksternt hederstegn og fond
På Luftsportstyrets møte 01/2017 var saken til behandling. Det ble besluttet å
undersøke saken nærmere. Ved kontakt med Motorflyseksjonens leder blir
det bekreftet at det ikke kan vises til noen konkrete vedtak om at flytjenesten
ikke skal kunne endre navn. Det er kjent at det er sterke meninger i saken og
presidentskapet finner det mest korrekt å fremme saken for Luftsportstinget.
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Vedtak:

Presidentskapet vilfor Luftsportstyretforeslå at saken om navn på flytjeneste
(per nå «NAKs Flytjeneste»), eksternt hederstegn (per nå «NAKs kårde»)samt
fond (per nå «Luftforsvarets Gavefond til Norsk Aero Klubb»)fremmesfor
Luftsportstingetfor vedtak. Det erfra Motorflyseksjonen bedt om at
rekkefølgen av saksbehandlingen blir slik at navnespørsmålet vedrørende
flytjenesten blir etter saken om endring av statutteneforforbundets
hederstegn. Hederstegnsaken går i hovedsak ut på hva betegnelsen på
hederstegnene skal være

Møtet hevet kl. 19:00
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Rolf Liland
President
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