Protokoll luftsportstyret

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 05/17
Avholdt 14. juni, Starmoen flyplass, Elverum
Deltakere:
Styret:

Rolf Liland, president
Mariann Brattland, 2. visepresident
Vegard Rytter, ungdom (vara)
Sigurd Brattetveit, mikrofly - fra kl. 15:30
Espen Bakke, modellfly
Linda Christine Lilleng, motorfly fra kl. 16:00
Arne Wangsholm, seilfly

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold,fagkontakt modellfly (referent)
Jan Erik Wang,fagkontakt fallskjerm (observatør,for fallskjerm)
Trond Nilsen, fagkontakt HPS (observatør,for hang-, para- og
speedglider)

Idrettsstyret:

Marcela Bustos — fra kl. 15:30

Til sak 003/17:

Narve L. Jensen, 2. visepresident CIAM (FAI) til sak 041/17

Meldt forfall:

Asle Sudbø, 1. visepresident
Arild Solbakken, ballong
Kristian Moxnes,fallskjerm
Ane Pedersen, hang-, para- og speedglider

Vararepresentantene for h.h.v. ballong-, fallskjerm- og HPS-seksjonene var også forhindret.
Godkjenne dagsorden og saksliste
Før Luftsportstyret begynte på selve sakslista orienterte Tom Brien om
Luftsportsuka som startet samme dag som møtet.
Generalsekretær og presidentskapet ba Jon Gunnar Wold om å føre protokollen fra møtet.
Han presenterte også sak 043/17.
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Som følge av at Luftsportstyret ikke var beslutningsdyktig ved møtestart bestemte
presidenten at møtet skulle gjennomgå orienteringssakene først, og vedtakssakene deretter
tas opp når øvrige styremedlemmer var på plass. John Eirik Laupsa gjennomgikk sakslisten,
som ble godkjent. I det utsendte underlaget var det satt opp en sak under eventuelt, sak
048/17 -a). Det ble i tillegg bestemt at sak om plassering og dato for neste års luftsportsuke
skulle behandles. Dette ble andre sak under eventuelt, med saksnummer 048/17 —b).

Innledning

Orientering om Luftsportsuka 2017
Tom Brien orienterte om arrangementet, og status for påmeldinger. Brien
fremhevet viktigheten av å fastsette sted og dato tidlig, slik at det kan
planlegges langsiktig for neste års luftsportsuke.

Sak 038/17

Protokoll fra Luftsportstyrets møte 04/2017 den 19. april 2017
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret. I tillegg
kommenterte generalsekretær enkelte punkter og oppfølging av punkter i
protokollen. Vedr. sak 030/17 —Jon Gunnar Wold er ansvarlig i forbundets
administrasjon for antidopingarbeidet. Vedr. sak 032/17 —Lars Øyno er ny
leder i NLFs anleggskomite, og Mariann Brattland er ny leder av komiteen for
N LFs riksanlegg. Vedr. sak 036/17 —Luftsportstinget 2019 vil bli avholdt på
Clarion Hotel Air, på Sola, 5. — 7. april 2019.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 039/17

Oppfølging av- og forberedelse til fornyelse av NLFs sentrale komiteer
Noen av forbundets komiteer velges på Luftsportstinget (kontroll- og
valgkomiteen). Øvrige komiteer oppnevnes av, og rapporterer til styret.
Normalen for Luftsportsstyrets komiteer er at de oppnevnes fra årsskiftet det
året det er luftsportsting, og at de fungerer i 24 måneder. Generalsekretær
gjennomgikk eksisterende komiteer og bemanning, slik at styret kunne
igangsette arbeidet med å planlegge komitemandater og bemanning i god tid
for ny 24 måneders periode.
Presidenten tok initiativ til møte mellom NLFs arbeidsutvalg og leder og
nestleder i ungdomsutvalget. Fallskjerm opplyste om at Lars Geir Dyrdal nå er
deres representant i Luftromskomiteen. Hederstegnkomiteen trenger ny leder
fra årsskiftet."NLF nye anlegg" bør skifte navn til "NLE riksanlegg".
Arbeidet med å etablere sikkerhetskomité er ikke ferdigstilt, da det foreløpig
ikke har vært mulig å finne en villig komiteleder,

Vedtak:

Generalsekretærfølger opp komiteenes mandater og bemanning sammen
med presidentskapet.
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Sak 040/17

Etablering av NLFs granskingspool ved ulykker og lignende
Det er behov for å ha en god oversikt over hvilke kompetente og relevante
frivillige ressurser NLF besitter ved behov for granskning av luftsportulykker,
alvorlige hendelser og andre saker som styret og/eller administrasjonen
trenger gransket. Et notat ble utsendt i forkant av møtet, og ble gjennomgått
av Rolf Liland.

Vedtak:

Iht. pkt 3. og 4 i notatet gis NLFs generalsekretærfullmakt til å kartlegge
ulykkesgranskere i seksjonene, utarbeide navneliste og kompetanseoversikt,
og å innhente villighetserklæringer. Det bør vurderes uniformering av
ulykkesgranskere, og å planlegge en faglig samling.

Sak 041/17

Internasjonalt arbeid og innstilling til FAI vice president for Norge
Presidenten orienterte om arbeidet med å finne en koordinator av
internasjonale aktiviteter i Norge. Vervet vil bli underlagt Luftsportstyret, og
være bindeledd mellom styret og forbundets tillitsvalgte i internasjonale verv.
Generalsekretær informerte om at FAI heretter ikke vil ha årlige nominasjoner
av delegater, men at delegater opprettholdes inntil en endring sendes til FAI.
Narve Jensen, tillitsvalgt i Modellflyseksjonen og 2. visepresident i FAls
modellflykommisjon CIAM, presenterte en oversikt over arbeid i FAls
kommisjoner, komiteer og sentrale administrasjon. Det er mulig å få
Skandinavia og Baltikum definert som egen region i FAI,for å anerkjenne
eksempelvis nordiske mesterskap. Luftsportstyret takket Narve Jensen for en
nyttig presentasjon.

Vedtak:

Seksjonene melder inn forslag til kandidater til vervene i FAI til
generalsekretær innen 21/8.
Rolf Liland ble renominert som FAI vice presidentfor Norge.
Det delegeres til ledergruppen å avgjøre hvem som representerer Norge på FAI
General Conference i Lausanne i oktober.

Sak 042/17

NLFs styreinstruks- og delegasjonsreglement
Et notat utsendt i forkant av møtet fra lovkomiteen redegjorde om behov for
avklaringer om planlagte endringer i styre- og delegasjonsreglement for NLF.
Styret drøftet notatet.

Vedtak:

Begrepet «Ledergruppe» benyttes som navn på Luftsportstyrets arbeidsutvalg,
da dette tydeliggjør hvilket nivå iforbundet utvalget ligger på.
Styrets protokoll vil heretter sendes på sirkulasjon til alle styremedlemmer som
deltok på angjeldende møte,så snart som mulig etter avholdt møte.
Deltakerne må aktivt svarefør protokollen kan anses som godkjent. Når
omforent protokoll er utarbeidet legges denne ut på NLFs nettsider.
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Referatetfårformell status som godkjent referat etter at det er signert,
normalt på neste møte i Luftsportstyret.

Sak 043/17

NIF som rent særforbund
Jon Gunnar Wold er utnevnt som NLFs antidopingansvarlig, og presenterte
utkast til Antidopingplan og beredskapsplan for tilbakemelding fra styret.
Planene danner grunnlag for søknad om sertifisering som Rent Særforbund,
og vil være gjenstand for godkjenning av Antidoping Norge (ADNO).

Vedtak:

Antidopingplanen og beredskapsplan for antidopingsaker oppdateres med de
endringsforslag som kom frem i møtet, og generalsekretær sender søknad om
sertifisering til ADNO.

Sak 044/17

Sport Event Norway
En konseptbeskrivelse ble utsendt i forkant av møtet. Dette går ut på at
Idretts-Norge er positive til å få etablert en virksomhet som skal stimulere til å
få store idrettsarrangement til Norge. Det er svært sannsynlig at virksomheten
blir finansiert og etablert. Styret diskuterte på bakgrunn av dette om
virksomheten er noe NLF bør ta aktivt del i. Styret er positive til prosjektet,
men avventer flere detaljer og en drøfting med seksjonsstyrene, før
beslutning om NLFs engasjement.

Vedtak:

Luftsportsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 045/17

NM-uka
En presentasjon av konseptet «NM-uke» som har blitt gjennomført i Sverige
var utsendt, og en video ble vist i møtet. Prosjektet er et samarbeid mellom
N RK og NIF. Luftsportstyret drøftet fordeler og ulemper med en slik samling av
forbundets mesterskap, samt. evt. praktiske utfordringer.

Vedtak:

Luftsportstyret ber generalsekretær om å utrede hvilke grener som evt. er
aktuelle å delta med på NM-uka i 2018, i samarbeid med seksjonene.

Sak 046/17

Luftsportstyrets møter høsten 2017
Det bør planlegges med to møter på høsten. Et ordinært møte en
ettermiddag/kveld, og et møte over to dager. De siste årene har styret
foretrukket fredag ettermiddag/kveld og frem til ettermiddagen på lørdag.
Møtested Oslo eller Gardermoen bestemmes senere, spesielt ved møte kun
ettermiddag/kveld kan Gardermoen være aktuelt. Alternative muligheter blir
undersøkt.

Vedtak:

Møte 06/17: Mandag 25. september kl. 17:00
Møte 07/17: Fredag 24. og lørdag 25. november
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Sak 047/17

ldrettsstyret
Marcela Bustos fra ldrettsstyret informerte om aktuelle saker i Norges
i drettsforbund, og idrettspolitisk dokument (IPD).
Luftsportstyret takkerfor informativpresentasjon, og tar informasjonen til
etterretning.

Sak 048/17

Eventuelt

048/17 —a)

Luftsportspresidenten red jorde for notat om styrking av bemanningen for
arbeid med rekruttering som var utsendt i forkant av møtet.
Luftsportstyret ber generalsekretær se pånnuko6pteneforåutk/se
deltidsstilling innen PR og rekruttering, med sikte pååonsetteenpecsonsm/n
kan være operativ i neste sesong.

048/17 —b)

Luftsportsuka 2018

Vedtak:

Luftsportsuka 2028 avholdes på Starmoen i tidsrommet 20. —24.juni2O28L

Orienteringssaker
0-15/17

NLFs ledersamling på Starmoen 12. og 13.juni
Rolf U|andrapportertefrasann|ingen over todagerhxor|ede|seni
Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Avinor deltok. Anlegg,
regelverk og innfasing av elektriske fly ble diskutert. Samlingen vil bli gjentatt i
2018.

0-16/17

Pågående saker i administ
Generalsekretær rapporterte kort om spesielle / viktige saker det arbeides
med i administra jonen. Anlegg, og spesielt tilgang til Rygge flyplass er en
krevende pågående sak. HPS og Mikrotlyseksjonen er på oppløpssiden med
godkjenning av reviderte sikkerhetssystemer. Andre saker er vektgrense for
mikrofly samt at Norge har meldt avvik fra kravet om 8,33 KhZ
kanalseparasjon for radioer i fly som skal brukes til lokale opera joner i Norge
hvor det er begrenset med lufttrafikk.
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0-17/17

Rapport fra kvalitetssjefen
Rapport utsendt i forkant av møtet.

0-18/17

Norsk Luftsportstilsyn
Rapport utsendt i forkant av møtet.

0-19/17

International Air Cadet Exchange 2017
Rapport utsendt i forkant av møtet. Generalsekretær supplerte med
opplysning om at det kommer to kadetter istedenfor bare en, og at Tobias
Veland er ansvarlig. Styret vil gjerne ha rapport fra årets prøveutveksling med
Nederland, for å vurdere å skalere opp utvekslingen i 2018.

0-20/17

Rapport Nye Utdanninger
Rapport utsendt i forkant av møtet. Generalsekretær supplerte med
opplysning om at Motorflyseksjonens DTO-håndbok som skal utvikles også
kan benyttes i andre utdanninger. Utdanning er et satsningsområde for NLF.

0-21/17

Rapport Medlemmer og klubber
Rapport utsendt i forkant av møtet. Rolf Liland kommenterte at det har
kommet et helikopterklubb, forbundets første, som er veldig gledelig. NLF må
dog passe på at navneforskriften til NIF følges opp slik at ikke klubbene har
misvisende navn.

0-22/17

Rapport Økonomi
Rapport utsendt i forkant av møtet. Generalsekretær supplerte med
opplysning om at nåværende midler på forbundets bankkonti stemmer
overens med budsjetterte driftskostnader og planlagte kostnader til
vedlikehold på forbundets anlegg. Det er ingen uforutsette kostnader.
Periodisering av enkelte av seksjonenes budsjett bør forbedres.

0-23/17

Rapport Luftrom og Anlegg
Rapport utsendt i forkant av møtet. Rapporten ble komplettert med
ytterligere informasjon om anlegg under møtet — blant annet om Gullknapp
(modellflyplass), Rygge og Kjeller. Også Atna hvor det nå gjennomføres en
rehabilitering av flystripa som et spillemiddelprosjekt i regi av det lokale
idrettslaget. Istedenfor å etablere enda en liten flyklubb har luftsport
(seilflyging) blitt tatt opp som egen gruppe i Atna Idrettslag. Presidenten
kommenterte at det i slike tilfeller kan være nødvendig for NLF å orientere
klubbstyrer i fleridrettslag med luftsportgruppe, om det luftfartsmessige
ansvaret som ligger i forvaltningen av luftsportsdelens kvalitetssystemer.
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til

0-24/17

Rapport ungdomsutvalget og alle seksjonene
Rapporter utsendt i forkant av møtet. Styret takket for de fyldige rapportene
rapportene som sendes ut med saksdokumentene, de er til stor nytte. I tillegg
var det flere som ga utfyllende informasjon fra seksjonene i møtet.

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Møtet hevet kl. 18:57.

Rol 'land
Prest ent

A /I

Jarl' Gunnar Wold
ent
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