Protokoll NLFs styre
Møte 2018 05
Avholdt 23. november, NLFs lokaler i Møllergata 39.
Deltakere:
Styret:

Sekretariatet:

Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Vegard Rytter, ungdom (vara)
Arild Solbakken, ballong
Kristian Moxnes, fallskjerm
Frode Graff, hang-, para- og speedglider (vara)
Sigurd Brattetveit, mikrofly
Espen Bakke, modellfly
Linda Christine Lilleng, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly
John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold, referent, samt innleder i sak 043/18 og rapporterer i
sak O-23/18
Trond Nilsen, orienterer i sak 042/18

Møtestart kl. 17:00: Godkjenne dagsorden og saksliste
Det ble vedtatt å følge rekkefølgen på utsendt saksliste med unntak av
orienteringssak om anlegget på Vågå, som tas rett etter behandlingen av sak
«Nytt medlemssystem». Et par av sakene ble endelig konkludert på styrets
strategimøte på lørdag 24., men styret gikk inn for at alle beslutningene ble
samlet i denne protokollen. Det ble foreslått tre saker under «Eventuelt»:
- Organisasjonen er 110 år i 2019
- Søknad om World cup og EM i fallskjerm / formasjon- og artistiske
grener i 2021
- Luftsportsuka 2019

Sak 040/18

Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2018 04, den 10. september
Utsendt etter aktiv bekreftelse fra møtedeltakerne på det aktuelle møtet.
Endelig versjon ble bekreftet av presidenten. Protokollen ble også utsendt
med saksdokumentene til styremøte 2018 05. Kommentarer fra GS vedr. sak
om GDPR (møte 2018 03) –øvrige kommentarer til protokollen fra møte 2018
04, sak 035/18 (NM-veka 2019) og 036/18 (Forbundets Flytjeneste).
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Vedtak:

Luftsportstyret vedtar at protokollen godkjennes.

Sak 041/18

Protokoll fra Ledergruppens møte 2018 03, den 24. september
Protokoll ble signert og lagt ut på hjemmesiden den 25. september.
Protokollen ble også utsendt med saksdokumentene til styremøte 2018 05.
Kommentarer vedr. sak sak L-20/18 (kontorlokaler) og L-21/18
(gjenoppbygging av Piper Cub, LN-ACG).

Vedtak:

Protokollen tas til etterretning.

Sak 042/18

Min idrett / idrettens systemer
Trond Nilsen fra NLFs administrasjon orienterte om status og planer for
videreutvikling av medlemssystemene Min idrett, Klubbadmin, Sportsadmin
og Idrettskurs, og besvarte spørsmål fra styret.
Systemene har tatt noen steg videre siden september, men fortsatt gjenstår
en del i forhold til hva som var bestilt av NIF.
Vi fikk en ny versjon i går 22/11 – av godt nytt i denne versjonen er direkte
tilgang til det enkelte medlems reskontro fra medlemsoversikten slik at vi
slipper gjøre nytt søk i fakturaloggen for å se denne.
Kontingentfaktura for 2019 er produsert og ligger tilgjengelig for alle
medlemmer i Min Idrett.
Kompetansebevis i Min Idrett er delt opp per gren og har fått engelsk tekst.
Det jobbes med utviklingen av e-kurs for fornyelse av kompetanse, men den
er ikke ferdigstilt slik vi hadde håpet. En prototype er mer eller mindre klar for
testing. Dette har vist seg å være et relativt komplisert oppdrag.
Når elektronisk fornyelse er på plass vil vi se på muligheten til å bruke samme
system for teoriprøver.
Det blir produsert små opplæringsvideoer som guider medlemmene gjennom
ting som betaling av kontingent og forsikring, hvordan man finner sitt
medlemskort og forsikring osv. både i app og på nett som vi håper vil hjelpe
mange til selvhjelp.
Det jobbes også med en kontingentkalkulator der nye medlemmer kan
beregne kostnad for sitt medlemskap i og med at Min Idrett ikke viser dette
før man er meldt inn.

Vedtak:

Luftsportstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 043/18

Saker fra Norges idrettsforbund
Jon Gunnar Wold orienterte.
a) Idrettsstyret har laget utkast til ny sentral anleggspolitikk for hele idretten.
Anleggskomiteen har behandlet saken, og forfattet utkast til høringssvar.
Hovedpunkter i høringen, og høringssvaret, ble gjennomgått.
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b) Evaluering av forvaltningsordningene for spillemidler.
NIF har hatt møte med alle særforbund og kretser og bedt om tilbakemelding
på forvaltningsordningene. Det er skrevet en rapport. Rapportens
hovedkonklusjon er at hovedprinsippene i dagens fordeling bør videreføres,
men det fremkommer i tillegg noen konklusjoner / endringsforslag.
Styret mener det er viktig at forbundet fortsatt får tilgang til midler til
utviklingsorientert ungdomsidrett (UU) dersom dette flyttes fra Post 2 og til
søknadsbasert tildeling fra Olympiatoppen. Dersom UU-midler går over til å bli
søknadsbasert, vil dette skape uforutsigbarhet for de seksjonene som har
mottatt UU-midler tidligere.
Vedtak:

a) Luftsportstyret vedtok at administrasjonen gis i oppgave å komplettere
anleggskomiteens høringssvar med de punkter som framkom i møtet.
b) Administrasjonen bes om å gi tilbakemelding til teamet som har evaluert
tilskuddsordningene, hvor det klart fremgår at vi ikke er enige i konklusjonen
om at utviklingsorientert ungdomsidrett skal overlates til Olympiatoppen.

Sak 044/18

Norsk idretts felleskampanje – «Alle med»
Denne kampanjen har til hensikt å sørge for at alle skal inkluderes i vår sport,
finne gode tiltak for rekruttering, samt å hjelpe medlemmer med eventuell
begrenset økonomi. Alle seksjonsledere fikk i juni i oppgave å ta dette opp
som et tema i sine styrer. Mariann Brattland ledet saken, hvor alle styreledere
fikk fremlegge sine funn og kartlegginger av tiltak for resten av styret.
Stikkord fra diskusjonen:
• Inkludering må foregå i sikkerhetsmessig forsvarlige rammer.
• Fallskjerm koster en utøver mye: Forsikring, utstyr og kurs. Noen
jobber for klubben mot å få gratis kurs eller redusert pris på hopp.
• Mikrofly har opprettet et eget jenteutvalg.
• Seilflyseksjonen arrangerer en juniorsamling over en helg og en junioruke. Det benyttes UU-midler til arrangementene. Klubber har
rabattordninger for juniorer.
• Dersom UU-midler omdirigeres til OLT, ref. evaluering av
tilskuddsordningen (sak 043b), kan det øke den økonomiske barrieren
for deltakelse.
• Flydag/åpen dag i motorflyklubbene kan invitere spesifikke grupper
med på flyturer og omvisninger på flyplass. Invitere til fly-relaterte
aktiviteter som ikke koster noe.
• Lage en veileder for klubbene med forslag til inkluderingstiltak.
• Ballonger er ofte finansiert av sponsoravtaler. Flygingen skjer som en
dugnad med bakkemannskap, hentebil og mye annet. Mangel på fast
flysted gjør det vanskelig å invitere til faste arrangement. Ballong har
fokus på økt aktivitet.
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•

Modellfly har ulike inkluderingsaktiviteter i klubbene, men mangler en
helhetlig plan. Noen klubber har få aktive, og fokuserer på aktivisering
av medlemmer de allerede har. Modellflyging er svært rimelig å
komme i gang med, men seksjonen mangler ungdommer.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtok at det skal informeres ut til klubbene angående NIFs
Alle med-kampanje. Presidentskapet skal utarbeide et skriv med informasjon
og oppfordring til klubbene som skal sendes ut.

Sak 045/18

Kongepokaler i Norges Luftsportforbund 2019
De to seksjonene som på styremøte 2018 04 fikk prioritet på Kongepokal i
2019 har behandlet saken i respektive seksjoner. Mikroflyseksjonen og
Motorflyseksjonen presenterte sine planer for NM med kongepokal i 2019.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar at Kongepokaler i 2019, under forutsetning at NLF
tildeles to pokaler, settes opp i Mikroflyging og Akroflyging med motorfly.
Begge konkurranser planlegges i uke 26. Kongepokaljury nedsettes senest 15.
juni av luftsportstyret som velges i april.

Sak 046/18

Hederstegn for tildeling i desember 2018
En søknad om hederstegn som planlegges utdelt i desember ble behandlet.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar at den foreslåtte kandidaten tildeles NLFs gullnål som
klubben har innstilt på.

Sak 047/18

Luftsportstyrets møter i 2019 før Luftsportstinget på Sola den 6. april
Det må avholdes to styremøter før tinget. Det ene møtet må legges tidlig i uke
11, dette av hensyn til tidsfrist for at klubbene kan sende inn saker til tinget og
at styret skal få laget sin innstilling før utsendelse av saksdokumenter.

Vedtak:

Luftsportstyret planlegger møte 2019 01 til mandag 4. februar og møte 2019
02 til tirsdag 12. mars.

Sak 048/18

Eventuelt
048/18 a) Organisasjonen er 110 år i 2019

049/18 b) Søknad om World Cup og EM i fallskjerm / formasjon- og artistiske
grener i 2021.
Fallskjermseksjonen jobber for å få arrangementene til Voss i 2021.
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049/18 c) Luftsportsuka 2019
Noe av grunnlaget for beslutning i saken var Tom Briens presentasjon og den
påfølgende diskusjonen som ble gjennomført på strategimøtet lørdag 24.
november.

Vedtak:

a) Jubileet bør sette preg på forbundets ulike aktiviteter gjennom året. Ulike
tiltak drøftes på strategisamlingen 24/11-2018.
b) Luftsportstyret godkjenner prinsipielt at Fallskjermseksjonen kan søke om
arrangementet for gjennomføring på Voss. En søknad er sendt til International
Parachuting Commission (IPC), og en søknad («bid») skal presenteres og
stemmes over ved International Parachuting Commission (IPC) ved IPC Plenary
Meeting 23. – 27. januar 2019. Luftsportstyret gir ledergruppen fullmakt til å
kunne ta endelig beslutning om NLF kan søke om å være arrangør etter at den
utpekte arrangørkomitéen har utarbeidet planer og budsjett og lagt disse frem
for ledergruppen.
c) Luftsportsuka 2019 skal arrangeres 15. – 18. august på Starmoen og har et
budsjett hvor NLF bidrar med kr 100.000,- vedtatt av Luftsportstinget i 2017.

Orienteringssaker
O-22/18

Viktige saker det arbeides med i administrasjonen
Fagsjef HPS-seksjonen orienterte:
Luftsportssenteret på Sørem i Vågå
Senteret ble oversvømmet 14/10, og vannet sto ca. 1,80 over gulvnivå i
1.etasje. Dette er høyere enn det noensinne har stått. Mer eller mindre alt av
inventar i 1.etasje er ødelagt. Medlemmer har vært inne sammen med
skadesanerere for å forsøke å berge det som berges kan. Kassabelt inventar er
kastet, og det er revet og tørket. Det avventes takst og forslag til mulige
løsninger for senteret. Per i dag virker det å gjenoppbygge 1. etasje som en
veldig kortsiktig løsning, i og med at flom virker å skje oftere og mer alvorlig.
Når mulige løsninger er på bordet må det tas en avgjørelse om senterets
fremtid.
Generalsekretæren rapporterte om følgende saker:
Virksomhetstilsyn Mikrofly
- Mange punkter, -25 funn. NLF Mikroflyseksjonen har engasjert Roger
Holm på konsulentbasis (tilsv. ca. 30 % stilling) til å svare ut rapporten og
forberede gjennomføring av de tiltak som blir beskrevet i vårt svar.
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Virksomhetstilsyn NLF CAMO
- Også flere punkter, hvorav noen såkalt «nivå 1». Konsekvens var at vi ikke
kunne utføre ARC-inspeksjoner i noen dager. (Ble løst uten at noen
flyeiere ble rammet).
- Krav om tettere oppfølging av «airworthiness review».
- Prosedyrene vil bli justert med tanke på de forenklingene som
egenerklærte vedlikeholdsprogrammet innebærer.
- På enkelte punkter har norske myndigheter på den ene siden og NLF/EASA
på den andre avvikende tolkning av regelverket.
- Luftfartstilsynet har lovet tilbakemelding på ett av de sentrale
spørsmålene vedr. tolkning av regelverk innen utgangen av november.
Flyplass på Østlandet
- Selskapet Oslo Economics (OE) utreder spørsmålet for Samferdselsdepartementet (SD).
- NLF har deltatt i to workshops og har hatt flere særmøter med OE.
- Vanskelig å forskuttere utfall, men OE synes å ha tatt innover seg at
frafallet blir meget stort om det ikke blir et tilbud relativt nært Oslo.
- Selskapet skal avgi sin rapport til Samferdselsdepartementet før jul.
Flysikkerhet
- Tett dialog med Avinor om avvik, hendelser og oppfølging av PFLYordningen.
- Avinor ønsker å kjøre et «runway incursion»-prosjekt i 2019 for å øke
oppmerksomheten om dette problemet. «GA»/luftsport står for veldig
mange av hendelsene. NLFs bidrag er ønsket i prosjektet.
- Det har vært avholdt tre møter med SHT – dels i forbindelse med
gransking av ulykker, dels i samband med ønske om tettere dialog.
- SHT var tilstede både på fagseminar/instruktørseminar både i motor- og
mikroflyseksjonene
PAL-prosjektet (Prosjeket for allmennflyging og luftsport)
- Nasjonal GA-konferanse i regi av Luftfartstilsynet / PAL, foreslått til 15.–
17. mars 2019. NLF kan spille inn ønsker for innhold på konferansen.
- Nasjonalt GA-forum etter mønster fra Flysikkerhetsforum for operatører
av innlandshelikoptre er under etablering i regi av Luftfartstilsynet / PAL.
NLF kan spille inn ønsker / planer for et slikt forum.
- Som det fremkommer på https://luftfartstilsynet.no/omoss/nyheter/2018/luftfartskonferansen-2019-lfk2019/ Bodø 29.–30.
januar 2019 vil SHT ha en workshop om allmennflysikkerhet på denne
konferansen.
- Flere regelverksendringer er på plass eller på gang. Mye positivt.
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Luftrom
- Ni års kamp er kronet med suksess: Igjen mulig å ha ukontrollert luftrom
som overliggende luftrom for AFIS-flyplasser (TIA istedenfor TMA/CTA), se
BSL G 4-1 § 8 (3).
- Røros er først ut med TIA: Istedenfor en utvidelse av Røros TMA, blir det
nå ventelig en overgang til TIA.
- Et absolutt TMA-krav for Notodden bortfaller samtidig.
- Luftfartstilsynets arbeid med revidering av luftromsforskriften (BSL G 4-1)
er endelig i gang. NLF har argumentert for at forholdsmessighetsprinsippene som EU har forutsatt også blir brukt i Norge, eksempelvis slik
at kontrollert luftrom som ikke er i bruk kan skrus av.
- Luftfartstilsynet vil ikke opprette nye luftsportsområder før de har landet
på nytt konsept.
Nytt flyskoleregelverk på vei (Part-DTO)
- Trådt i kraft i EU 1. september
- Trer i kraft i Norge høst 2018/vinter 2019
- Overgangsperiode til 8. april 2019 (motor)
- 8. april 2020 (seil og ballong)
- Forordning (EU) 2018/1119
Nye lærebøker
- Mikro-, motor- og seilfly. Det er NLF som blir eier av bøkene.
Mikrofly vil kunne bli Sportsfly
- Mikrofly kan bli «sportsfly» (light sport aircraft) om registerlandet vil.
- Ny vektgrense på 600 kg/650 kg.
Krever gjennomføring i norsk rett samt nasjonale forskriftsendringer.
Droner omfattet av europeisk regulering
- Modellfly kan unntas gjennom nasjonal forskrift.
- Modellflyseksjonen søker godkjenning av sikkerhetssystem hos
Luftfartstilsynet.
Ny delegasjonsadgang for NLF
- Ref. «an organisation created with the aim of promoting aerial sport or
leisure aviation» kan nå bli sertifisert som «Kvalifisert enhet». Dette er
svært aktuelt for NLF med tanke på de fremtidige flyteknikersertifikatene.
Nytt flyteknikersertifikat (Part-66 L-license)
- NLF kan bli kvalifisert enhet.
- Trer i kraft i Norge innen Q2 2019.
- Sertifikater utstedes senest fra 1. oktober 2019.
- Konvertering innen 1. oktober 2020.
- Forordning (EU) 2018/1142.
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Nytt vedlikeholdsregelverk (Part-ML)
- Forenklingene for ELA-1 utvides til å gjelde tyngre fly (inntil 2.730 kg).
- CAMO blir til CAO.
- Forventes gjennomført høsten 2019.
Samling i regi av NLFs flytekniske komité
- Det planlegges en felles samling for teknikere i motorfly- og
seilflyklubbene som skal avholdes i februar 2019.
Ny klageinstans for personer/organisasjoner
- Artikkel 62 nr. 11 gir enhver som er omfattet av lovverket anledning til å
klage dersom loven antas å gjelde ulikt i medlemsstatene.
Ny infoside om regelverk for motorfly
- Publisert på www.nlf.no
- Det er nå mulig å pendle mellom LAPL og PPL. Det avgjørende vil være det
å utøve rettighetene.
- Ny veileder for ikke-kommersiell luftfart er publisert av Luftfartstilsynet,
men den er laget av NLFs Torkell Sætervadet.
- Veileder for vinterflyging.

O-23/18

Pågående dopingsaker i NLF
Jon Gunnar Wold orienterte om en pågående dopingsak i NLF, og prosessen
videre.

O-24/18

Rapport nye utdanninger
Det vises til utsendt rapport.

O-25/18

Rapport fra internasjonal koordinator
Det vises til utsendt rapport fra koordinator Bjørn Egenberg.

O-26/18

Rapport fra FAI General Conference
Det vises til utsendt rapport. Luftsportstyret understreket at det er svært
viktig at NLFs representanter på internasjonale møter skriver denne type
rapporter da det fanger opp viktige elementer som normalt ikke fremkommer
av de offisielle referater som dessuten kommer lenge etter. Seksjonene
anmodes om å følge opp at sine internasjonale representanter følger opp
dette med rapporter som skal sendes til internasjonal koordinator.

O-27/18

Rapport medlemmer og klubber
Det vises til utsendt rapport.
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O-28/18

Rapport økonomi
Det vises til utsendt rapport.

O-29/18

Luftsportsuka 2018
Det vises til utsendt rapport.

O-30/18

Rapport fra Ungdomskomiteen og seksjonene
Det vises til utsendt rapport:
-Ungdomskomiteen
-Ballongseksjonen
-Fallskjermseksjonen
-Hang-, para- og speedgliderseksjonen
-Mikroflyseksjonen
-Modellflyseksjonen
-Motorflyseksjonen
-Seilflyseksjonen

Vedtak:

Sakene O-22/18 til O-30/18 tatt til orientering.

Møtet hevet kl. 20:30

Rolf Liland
President
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