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Innkalling til seksjonsmøter og Luftsportstinget 2023 

I henhold til lov for Norges Luftsportforbund (NLF) § 14 og § 25 innkalles det herved til 

seksjonsmøter og luftsportsting. Nedenfor følger informasjon om møtene og om påmelding.  

 

1. Seksjonsmøter 
 

Seksjonsmøter for fallskjerm, hang-,. para- og speedglider, modellfly, motorfly, seilfly og 

sportsfly avholdes lørdag 25. mars 2023 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.  

Seksjonsmøtene starter kl. 10.00. 

 

Seksjonsmøte for ballong avholdes fredag 24. mars kl. 19.00, Quality Airport Hotel, 

Gardermoen.  

 

For å sikre at det avsettes nok tid til behandling av saker på seksjonsmøte, har 

fallskjermseksjonen og HPS-seksjonen bestemt at de gjennomfører todelt møte. Det 

avholdes først et digitalt møte på Teams en kveld, uken før tinghelgen (seksjonsmøtets 

del 1) mens del 2 blir avholdt som fysisk møte på hotellet lørdag 25. mars.  

 

Seksjonsmøte del 1 for fallskjerm avholdes torsdag 23. mars kl. 19.00. 

 

Seksjonsmøte del 1 for HPS avholdes onsdag 22. mars kl. 19.00. 

 

Seksjonsmøtene anses som ett samlet møte, og alle som skal delta på lørdagens seksjonsmøte 

må delta (registrere seg) på det digitale møtet (seksjonsmøtets del 1). 
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Forslag til saker som ønskes behandlet på seksjonsmøtene må være mottatt i NLFs sekretariat 

senest 22. februar. Forslag til de valg som skal foretas på seksjonsmøtene må være 

vedkommende valgkomité i hende senest 22. februar. Forslag til saker og innspill til 

valgkomiteene sendes til post@nlf.no   

 

På de respektive seksjonsmøter deltar klubbene med et antall representanter (1 – 5 

representanter) i henhold til antallet medlemmer registrert i klubben innen vedkommende 

seksjons aktivitet pr. 1. januar 2023. Klubber med ni (9) eller færre medlemmer har møterett, 

men ikke stemmerett. Oversikt over antall medlemmer i hver klubb og antall representanter 

som klubbene kan stille med, vil framkomme på NLFs hjemmeside i god tid før klubbenes 

påmeldingsfrist (se lenke til «Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2023» nedenfor). 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte 

med dette på kunngjort saksliste, eller oppnevnt av styret i klubben. NLF kontrollerer at 

medlemskapet for 2023 er betalt for samtlige påmeldte representanter før møtene.  

 

Klubber som kan sende to eller flere representanter skal, i henhold til Norges idrettsforbunds 

lov § 2-4 om kjønnsfordeling sende representanter av begge kjønn, så langt det lar seg gjøre. 

Vi anmoder klubbene om å ta hensyn til dette ved valg eller oppnevning av representanter til 

seksjonsmøtene. 

 

 

2. Norges Luftsportforbunds ting (Luftsportstinget) 

 

Luftsportstinget avholdes lørdag 25. mars 2023 kl 14.30, Quality Airport Hotel, 

Gardermoen.   

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på Luftsportstinget må være NLFs sekretariat i hende 

senest 22. februar. Samme tidsfrist gjelder for forslag til de valg som skal foretas. Forslag til 

saker og innspill til valgkomiteen sendes til post@nlf.no  

 

På Luftsportstinget møter klubbene med antall representanter, valgt på seksjonsmøtene, slik 

det framgår av lov for NLF, med 1 til 10 representanter avhengig av seksjonens størrelse. 

Antallet representanter til Luftsportstinget vil framgå av lenken «Luftsportstinget og 

seksjonsmøtene 2023» innen 15. februar. 

 

Representantene fra klubbene til Luftsportstinget velges på respektive seksjonsmøte tidligere 

på lørdagen. Fallskjerm og HPS velger tingrepresentantene på seksjonsmøtets del 1 (det 

digitale møtet). 

 

 

3. Påmelding og saksdokumenter 
 

Nærmere informasjon om antall representanter fra klubbene til seksjonsmøtene, antall 

representanter fra respektive seksjoner sine klubber til Luftsportstinget, samt informasjon om 

mailto:post@nlf.no
mailto:post@nlf.no
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møtestedet, reise, innkvartering, kostnader etc. vil framkomme i eget skriv, og vil bli gjort 

tilgjengelig på NLFs hjemmeside senest 15. februar. Opplysninger om hvem som møter som 

klubbens representant/er til møtene og bestilling av rom på hotellet må være meldt inn via 

NLFs påmeldingsportal senest 1. mars. (Påmeldingsportal åpnes senest 15. februar). 

 

Fagseminar for fallskjerm starter kl. 15.00 lørdag 25. mars og fortsetter kl. 09.00 på søndag 

26. mars. Ledermøte for HPS avholdes søndag 26. mars kl. 09.00. Begge deler er på samme 

hotell som seksjonsmøtene og Luftsportstinget. Påmeldingsfrist er 1. mars.  

 

For de øvrige seksjoner (ballong, modellfly, motorfly, seilfly og sportsfly) blir det et 

fellesprogram på hotellet søndag 26. mars som begynner kl. 10.00. Først blir det et spennende 

foredrag av Ulf Cedermark som var styrmann på SAS-maskinen som nødlandet ved Gottröra i 

1991. Deretter blir det felles faglige poster som bruk av rapporteringssystemet OBSREG mv. 

Modellflygerne vil etter Cedermarks foredrag flytte over til Luftforsvarets Flysamling hvor 

det avholdes fagseminar for modellfly.  

 

Fullstendige sakslister med saksunderlag for seksjonsmøtene og Luftsportstinget vil bli gjort 

tilgjengelig på NLFs hjemmeside senest 8. mars. Vi gjør oppmerksom på at dokumentene 

kun blir gjort tilgjengelig elektronisk via NLFs hjemmeside. Det forutsettes at representantene 

selv laster ned dokumentene på forhånd, før møtene. Mer informasjon om møtene vil bli lagt 

ut senest 15. februar, på denne lenken: https://www.nlf.no/forbund/luftsportstinget2023 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Luftsportforbund 

 

 

                                                                                        

 

John Eirik Laupsa                 Rebecca Hansen 

generalsekretær                president 
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