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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 4/13 

Tid: Tirsdag 27. august kl 17:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
___________________________________________________________________________ 

Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 4/13 og protokoll  
3/13 

1.2 Antall møter høst 2013 

  
RS 

 

JW 

2 Orienteringssaker 

2.1 Nytt rapporteringssystem 
2.2 Fra NLF styremøte 
2.3 Økonomi/Medlemskap 
2.4 NM 2013 og konkurransereglementet  
2.5 EM/WC 
2.6 Status avtale med Forsvaret og NLF 

  

EH/KAL/JW 

RS 

JW 

KAL/KB 

KAL/RS 

RS/JW 

3. Diskusjonssaker 
   3.1 Hendelser og granskningskommisjon 
   3.2 Landslagsarbeidet fremover 
    

  

KAL/JW 

KAL/RS/KB 

4 Eventuelt. 
   4.1  

  
 

 
 
Tilstede var: Ramsy Suleiman, Lars Geir Dyrdal, Per-Olof Wallin, Kari Berg, Brede 
Herheim og Carita Gyldenskog Ranvik.  
Forfall: Elise Torgrimsen og Ingela Reppe 
Spesielt inviterte: Einar Huseby 

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien.  
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1. Beslutningssaker.  
 

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  
  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 4/12 ble godkjent. Protokollen fra møte 
3/12 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent. 
  

1.2 Antall møter høsten 2013 
 
Etter anbefaling fra fagsjef besluttet styret å avlyse det planlagte styremøte 15. 
oktober og kun gjennomføre styremøtet i 10. desember. Styremedlemmene vil 
bli holdt oppdatert av styreleder og fagsjef utover høsten gjennom hyppige e-
mails mm.  

 
2. Orienteringssaker 

 
2.1 Nytt rapporteringssystem  

 
Det ble gjennomført et planleggingsmøte ad nytt rapporteringssystem 22. juli 
2013. Tilstede på møte var Knut Lien, Einar Huseby og fagsjef. Einar Huseby var 
invitert til styremøtet for å presentere tanker og ideer for det videre arbeidet.  
 
Arbeidsgruppen som innledningsvis består av Einar Huseby, Knut Lien og fagsjef 
vil komplettere gruppen etter hvert og styret besluttet at Per-Olof Wallin var den i 
styret som skulle være styrets representant.  
 
Arbeidsgruppen vil starte med utarbeidelse av kravspesifikasjonen til det nye 
avviksrapporteringssystemet. 

 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
2.2 NLF styremøte 

 
NLF gjennomførte sitt første høstmøte 26. august 2013. Leder F/NLF orienterte fra 
møtet. Av spesielle saker ble følgende fremhevet: 
 
Luftsportsuka 2014 gjennomføres på Starmoen 18. til 22. juni 2014. HaGL har fått 
oppdraget med å stå for fallskjermseksjonens bidrag. 
 
NLF sin administrasjon flytter fra Rådhusgata 5b til Møllergata 39 i løpet av 
desember 2013. 
 
NLF vil den 10. hver måned sende ut Siste nytt fra NLF. Dette vil være 
informasjon fra alle seksjoner som har noe nytt å melde. Siste nytt fra NLF vil bli 
distribuert som e-mail til de som har en oppdatert mailadresse i MeLWin. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning 
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2.3 Medlemskap og økonomi NLF styremøte 
 

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 20. august 2013, og 
medlemssituasjonen pr 31. juli 2013. Det ble også vist til aktivitetsrapportene fra 
klubbene pr 30. juni 2013. Denne viser at det er en betydelig reduksjon i antallet 
utførte tandemer første halvår. Sammen med en reduksjon i både rammetilskuddet 
og ungdomsmidlene fra NIF gjør situasjonen noe usikker. Inntektstapet beløper seg 
til kr 160.000. Flyttingen av hoppingen for Kjevik- og Stavanger-fallskjermklubb 
fra Sola og Kjevik til Valle samt svært dårlig vær i midt Norge, er i hovedsak 
årsaken til reduksjonen. Det er lite trolig at vi vil klare å ta igjen det tapte. Det 
anses som sannsynlig at F/NLF også i andre halvår vil få en viss reduksjon av 
antallet tandemer.  
 
Budsjettmessig er det rapportert til NLF at seksjonen styrer mot et negativt resultat 
på kr 300.000, hvilket er iht budsjett.  
 
Styret tok orienteringen til etterretning  

 
2.4 Norgesmesterskapet og konkurransereglementet 

 
Knut Lien orienterte fra NM 2013. Det ble ikke gjennomført konkurranse i FF 
åpen og CP. Det var liten deltagelse i FS 8 og FS 4 åpen. FF R hadde en grei 
deltagelse mens FS4 R hadde en god deltagelse og det var bra å se at et er kommet 
noe ut av idrettssatsingen på klubbnivå som ble igangsatt av forrige styre. 
I tidsperioden NM ble avviklet, ble det på andre hoppfelt i Norge gjennomført 
andre populære arrangement som kan ha trukket oppmerksomhet fra NM, noe 
styret ser på som uheldig. 
 
Styret påla konkurransekomiteen om å komme opp med dato for NM 2014 i løper 
av september, slik at klubbene kan unngå å legge konkurrerende arrangementer til 
NM uka under sin planlegging. 
 
Det har vært en del kommentarer til endringene i konkurransereglementet. 
Konkurransekomiteen må vurdere de kommentarene som er kommet inn, se på 
kriteriene og evt foreslå justeringer dersom de finner det nødvendig. En 
anmodning om ev endringer må styret F/NLF ha ila september, slik at kriteriene 
for NM 2014 kan settes seinest 1.oktober 

 
2.5 EM og WC 

 
Styreleder ga en rapport fra EM/WC. Både FF og VFS laget gjennomførte en 
meget bra konkurranse. De gode norske prestasjonene hadde blitt kommentert av 
mange nasjoner. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  

 
2.6 Status avtale med Forsvaret og NLF 

 
Etter det innledende møtet med Forsvaret 2. april var ambisjonen å ha en skisse 
klar som begge parter var fortrolig med til luftromsmøtet med LT og Avinor i 5. 
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november 2013. Det ble planlagt et nytt møte med Forsvaret innen utgangen av 
april. På grunn av at Forsvaret ikke har klart å avklare hvem de skal representeres 
med i arbeidet, er møtet blitt utsatt og vi har nå snart mistet et halvt år! Dette 
møtet ser nå ut til å bli gjennomført ila september, da forsvarets ansvarlige nå er 
på plass. 
 
Presidenten i NLF skal ha et formøte med Forsvarets representant 2. september og 
er plitt foret med informasjon om behovene som vi har på Østre Æra og som vi 
må ha nedfelt i den nye avtalen. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
 

3. Diskusjonssaker. 

 
3.1 Hendelser og granskningskommisjon 
 

Fagsjef innledet med å orientere om statusen på antallet hendelser og 
aktivitetstallene.  
 
Det ble også fokusert på alle ulykkene som våre medlemmer har vært involvert i 
og ikke minst økningen i baserelaterte ulykker. Vi har mistet sju venner og 
medlemmer i ulike ulykker i år. 
 
Styret drøftet om det var noe som F/NLF kan gjøre i holdningsskapende arbeid, 
uten at det ble konkludert. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
3.2     Landslagsarbeidet fremover  
 

Basert på det som kom frem i pkt 2.5 ønsker styret å se på hvilke muligheter styret 
har til å bidra med støtte til VFS laget innenfor rammene som den vedtatte 
langtidsplanen setter. Arbeidsutvalget vil i denne sammenhengen gjennomføre 
møter med både FF og VFS laget. 
 

 
4. Eventuelt 
 

4.1    Intet  
 

Neste møte: 10. desember 2013 kl 17:00 i NLF sine nye lokaler i Møllergata 39.  
Møtet ble hevet kl. 21:15 
 

 
Jan Wang 
Referent.  


