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Protokoll, styremøte                   
 

Styremøte (01/2023) i Ballongseksjonen 
30. januar 2023 klokken 18:00 på Teams 

 
 

Tilstede: Reidar Bratsberg, styreleder, Hans Rune Mikkelsen, nestleder,  Eirik Bruset, 
varamedlem, Mikael Klingberg, varmedlem 
 
I tillegg deltok Jostein Tangen (NLF) og mot slutten av møtet Trond Norby. 
 
 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent 
 

2. Økonomisk oversikt 2022 
Jostein Tangen gikk gjennom seksjonens regnskap for 2022, som viser et 
underskudd på 2174 kroner. 
 

3. Seksjonens årsmelding for 2022 
Styret gikk gjennom årsmeldingen for 2022, og gjorde mindre endringer. 
Årsmeldingen er vedlagt protokollen 
 

4. Informasjon om Luftsportstinget 
Orienteringssak om tinget og seksjonsmøte i 2023, som skjer på Gardermoen 24. 
mars klokken 19:00 som kombinert fysisk møte og på Teams. 
 

5. Økonomi og budsjett/handlingsplan før tinget 
Styret gikk gjennom utkastet og redigerte handlingsplan og budsjett for neste 
periode. Vedlagt protokollen. 
 
Styret ber leder om å ta opp grunntilskuddet fra NLF med forbundsstyret, da denne 
har vært uendret i mange år, og seksjonens aktivitet tilsier noe større økonomiske 
rammer, dette gjelder spesielt NM som vi har arrangert på minimumsbudsjett et 
par år. 
 
VI diskuterte også muligheter for sponsor av NM, og ble enige om å ta dette opp i 
planleggingsarbeidet for NM 
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6. Delegat/proxy til CIA 
Seksjonen ber Bengt Stener om å være proxy delegat til CIA. 
 

7. NM 2023 
Styret diskuterte tidsrom og sted for NM i 2023, og foreslår 1., 2. eller 3. uke i 
september av hensyn til innhøsting. Foreslått sted er et sted i Innlandet, og med 
base på Starmoen. Det er også foreslått å avholde NM i Haldensområdet. 
 
Vi ber medlemmene om input på hvilke datoer som passer best, og sikter på en 
beslutning om sted og tidsrom under seksjonsmøtet 24. mars.  
 

8. Andre arrangementer 2023 
- Luftsportsuka 2023 slutten av juni. 
- Hoimenkollen 12. mars? 
- Ekstremsportsveka: Invitasjon i messenger-gruppen 
 

9. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 

10. Hjelp og informasjon om bruk av TMS i skoling. 
Det var ingen spesielle behov, men ble pekt på noen relevante dokumenter som er 
lastet opp i TMS under "Dokumentasjon > BPL" 

 
 
Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet 19:45. 


