Protokoll NLFs styre

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 05/15
Avholdt 23. oktober 2015, Møllergata 39, Oslo
Deltakere:
Styret:

Rolf Liland, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Mariann Moen, 2. visepresident
Tobias Veland, ungdom (varamedlem)
Arild Solbakken, ballong
Jan Erik Dietrichson, fallskjerm
Ane Pedersen, HG/PG
Petter Faye-Lund, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly
Stig Hoftaniska, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet satt kl. 1705. Møtet var beslutningsdyktig.
Det ble ved møtestart ikke meldt saker under Eventuelt. Det ble satt opp to nye
orienteringssaker: Sak 0-34/15 Orientering om Forbundssponsing v/presidenten og
0-35/15 Orientering om NLFs oppgraderte hjemmeside v/generalsekretæren.

Sak 037/15

Protokoll fra forbundsstyremøte 04/15 den 2. september
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i luftsportsstyret. De
enkelte sakene i protokollen ble raskt kommentert på møtet.

Vedtak:

Protokollen fra 2. september 2015 godkjennes. I løpet av møtet ble det gjort
avklaringer som er oppfølging av vedtakfra møte 04/15.
Vedr. Sak 028/15. Presidentskapet gis i oppgave å utpeke ledere til sentrale
NLF komiteer hvor samtlige seksjonerforventes å være representert. Dette
skal gjøres innen 15. november. Seksjonene skal oppnevne sine representanter
til aktuelle komiteer innen 15. desember. For de komiteer hvor ikke alle
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seksjoner er representert har presidentskapet ansvaretfor å sette sammen
komiteene. Alle berørte komiteer skalfungerefra 1.januar 2016 og de er da
oppnevntfor 24 måneder.

Sak 038/15

Fornyelse av avtale mellom Oslo Fallskjermklubb og Norges
Luftsportforbund om leie av luftsportssenteret på østre Æra
Utkast til ny avtale var før møtet utsendt til forbundsstyret. Det forventes
også at Åmot Kommune og/eller Eidsiva ber om ytterligere regelverk knyttet
til campingplass. Dette vil bli innarbeidet som et vedlegg nr. 5 til avtalen.

Vedtak:

Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å signere ny leieavtalefor
perioden 2016 — 2020. Detforutsettes at de krav til standard, rutiner og
ansvar rundt camping på anlegget som forbundetforventer og som kommune
og grunneier måtte sette som forutsetning, blir tilstrekkelig ivaretatt i avtalen.

Sak 039/15

Kongepokal i Norges Luftsportforbund og gjennomføring av mesterskap hvor
pokalen deles ut
Saken ble først drøftet på møte 04/15, da som en orienteringssak (0-18/15).
Til møte 05/15 hadde det blitt sendt ut et notat etter at 2. visepresident og
generalsekretær har vært i møte med Norges Idrettsforbund hvor
forutsetningene for kongepokal hadde blitt drøftet. Forbundsstyret er opptatt
av å ha høy kvalitet på de konkurranser hvor kongepokal blir satt opp, både
idrettslig og det arrangementsteknisk. I styret er det også stor enighet om at
pokalen bør kunne deles ut på premieutdelingen for mesterskapet hvor den
har blitt vunnet.

Vedtak:

NLFs styre vedtok at prinsippet med at kongepokal skal settes opp i
forhåndsbestemt norgesmesterskap skal opprettholdes. Det skal imidlertid
gjøres en revidering av NLFs regelverk som kommer til behandling på et senere
forbundsstyremøte. Det skal sikres høy oppmerksomhet og status rundt
pokalen og det mesterskap hvor det konkurreres om denne. Det er gjort
endring på hvilke aktiviteter som er i hvilke gruppe. Nyfordeling:
Pokal A: Motorfly, Modellfly, Seilfly.
Pokal B: Mikrofly, Fallskjerm, Hanggliding /Paragliding.
Dette angir også rekkefølgen. Førstnevnte i hver gruppe har prioritet på
pokalen i 2016.

Sak 040/15

Møtekalender for forbundsstyret 2016
Styret valgte å fastlegge to ordinære styremøter i første halvår 2016.

Vedtak:

Forbundsstyremøte 01/2016 avholdes mandag 7. mars kl. 1700 i NLFs lokaler.
Forbundsstyremøte 02/2016 avholdes onsdag 15.juni kl. 1400 -1800 på Ole
Reistad Senter, Elverum. Dette er samme dag som Luftsportsuka 2016 åpner.
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Orienteringssaker
0-26/15

NLFs ledermøte med SD, LT og Avinor
Presidentskapet orienterte om vellykket samling på Starmoen 3. og 4.
september. Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Avinor deltok på
samlingen hvor mange viktige temaer ble drøftet. Gjestene deltok også i flere
av NLFs aktiviteter.

0-27/15

Rapport Medlemmer og klubber
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-28/15

Rapport Økonomi
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-29/15

Rapport Luftrom
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-30/15

Rapport Nye NLF Anlegg
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-31/15

Rapport om forberedelsene til World Air Games
Skriftlig rapport skrevet av Head of Delegation, Tormod Veiby, var utsendt før
møtet.

0-32/15

Foreløpig rapport FAI General Conference
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-33/15

Rapport fra ungdomsutvalget og seksjonene
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.
-Ungdomsutvalget
-Ballongseksjonen
-Fallskjermseksjonen
-Mikroflyseksjonen
-Modellflyseksjonen
-Motorflyseksjonen
-Seilflyseksjonen

0-34/15

Forbundssponsing
Luftsportspresidenten orienterte om at han har vært i kontakt med
markedsavtalingen i Norges Idrettsforbund og gjort avtale om et møte hvor
det blir sett nærmere hvordan forskjellige særforbund som har lykkes på dette
området har organisert sitt markedsarbeid.
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0-35/15

Orientering om NLFs hjemmesider
I henhold til forbundets langtidsplan og budsjett vedtatt på luftsportstinget
har det blitt arbeidet med en oppgradering av forbundets hjemmeside.
Generalsekretæren rapporterte om arbeidet. Det blir et helt nytt design på
hjemmesiden med forbundets nye logo og grafiske profil. Det er en teknisk
oppgradering og alle bugs blir fjernet. Siden blir mobiltilpasset. Det blir to
« hovedspor» hvor det ene er for eksisterende medlemmer hvor det legges
vekt på størst mulig grad av selvbetjening. Det andre sporet skal være for å
rekruttere nye utøvere og medlemmer. NLFs hjemmeside i ny drakt blir
lansert før jul.

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til informasjon.

Møtet hevet kl. 1938.

.64Rolf\ iland
President
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