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Viktig!
Husk at NLF har ny adresse:
Møllergt 39, 0179 Oslo.
Den gamle postboksadressen
kommer ikke fram!

Foto: Lars Brede Grøndahl/Flynytt

Desember 2014
Frist for å melde inn kandidater til valgkomiteen

Skattefradrag for gaver

Har du eller noen du kjenner lyst til å være med i styrer eller
komiteer i NLF? Nå er tiden inne for å hjelpe valgkomiteene med
å finne egnede kandidater til seksjonsstyrene og forbundsstyret.
Frist for å sende forslag til kandidater til valgkomiteene er 20.
februar 2015. (Hver seksjon har egen valgkomite).
NLFs valgkomite ledes av Torolf Paulshus: torolf@paulshus.no.

1. desember åpnet muligheten for idrettslag, klubber og særforbund til å søke om skattefradrag for gaver. Frist er 15. januar 2015.
Se sak på idrett.no.

Midler tilgjengelig for utlån til luftsportsklubber
Norges Luftsportforbund administrerer tre fond som låner ut
penger til luftsportsklubber. Det er tilgjengelige midler i alle
fondene. Her er vilkårene for de ulike fondene:
• Luftforsvarets gavefond
(Kontaktperson Jostein Tangen tlf. 911 40 555 )
• Seilflymateriellfondet
(Kontaktperson: Steinar Øksenholt tlf.995 77 598)
• Motorflyseksjonens hangarfond
(Kontaktperson: Santiago Amengual tlf. 472 55 490)

Åpningstider sekretariatet romjul og nyttår
I tillegg til å holde stengt på jul- og nyttårsaften og ordinære
helligdager, holder sekretariatet i Møllergata stengt 23. og 30.12.

Har du husket å oppdatere MeLWin?
MeLWin er NLFs sentrale medlemsregister. Husk å oppdatere
din e-post, telefonnummer og postadresse, slik at du fortsatt
får medlemsblad, lisenskort og kontingentkrav til rett adresse.
Du logger inn med medlemsnummer og personlig nøkkel fra
medlemskortet, eller SMS-kode. Medlemsservice - MeLWin

Jo Inge Bjørø tildelt Seilflyseksjonens hederstegn
Jo Inge (47) begynte i Os Aeroklubb som
modellflyger i svært ung alder. Etter hvert
ble det mest seilflyging, og i 1989 ble
han instruktør. Han er en meget dyktig
konkurransepilot og har ikke minst bidratt
til å utvikle strekkflyging på Vestlandet.
Jo Inge er Norgesmester flere ganger og
har deltatt i flere internasjonale konkurranser, bl.a. VM. Vi gratulerer!
Foto: Ole Baartvedt

Er du den nye lederen av Flytjenesten i NLF Motorfly?
NAKs Flytjeneste organiserer all
samfunnsnyttig flytjeneste utført av
klubber tilsluttet NLF, herunder
redningstjeneste og skogbrannovervåkning.
Tjenesten forvalter et årlig budsjett på
om lag 600.000 kroner. Vår nåværende
leder har etter mange år i denne rollen gitt
beskjed om at han ønsker avløsning, og vi
søker hans etterfølger. Les mer her
Foto: Lars Brede Grøndahl/Flynytt
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