NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs Iedergruppe

Møte 2020 01
Avholdt per telefon

—

11. februar

Deltakere:
Presidentskapet:

Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

MØtestart kl. 17:00.
President og 2. v.p. deltar på telefon, mens 1. v.p. og generalsekretæren sitter sammen i GS
bolig i Oslo.
Protokollen fra ledergruppens mØte 2019 05 ble tatt til etterretning av Luftsportstyret på
møte 2019 06 den 29. november.

Sak L-O1/20 Samarbeidsavtale mellom Norges Luftsportforbund og Harald Krogs
Minnefond.
Fondets formål er å støtte flytryggingsarbeid. NLF har fått støtte til flere
enkeltstående saker fra fondet, men både fondets styre og NLF ser at et mer
strukturert og langsiktig samarbeid bør gi bedre resultat.
Utkast til avtale ble sendt ledergruppen 21. januar.

Vedtak:

Ledergruppen har enstemmig godkjent samarbeidsavtale med Harald Krogs
Minnefond. Avtalen signeres av fondets styre/eder og av NLFs
generalsekretær.

Sak L-02/20 Oppfølging av tjenespensjonsordning for ansatte i Norges Luftsportforbund
Det ble i 2012 / 2013 gjort endring i tjenestepensjonsordning for ansatte i
forbundet. Ansatte som var passert 60 år fikk beholde ytelsesbasert ordning
(YTP), mens alle Øvrige ansatte ble overført til en innskuddsbasert ordning
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(ITP). Den siste gjenværende i YTP-ordningen går i pensjon i mai 2020.
Forbundets tjenestepensjonsordning er i Storebrand. Det er etablert en
styringsgruppe for tjenestepensjonsordningen i forbundet. Gruppen ledes av
luftsportspresident Asle Sudbø, representant for NLFs ansatte i gruppen er
Jostein Tangen.
Generalsekretæren har innhentet et notat fra NLFs kontaktperson i
Storebrand, Atle Vågenes, samt oversikt over forbundets innskuddsbaserte
tjenestepensjonsordning.
Vedtak:

Ledergruppen tar orienteringen til etterretning og registrerer at samtlige
ansatte som har rett på tjenestepensjon har samme ordning og at ordningen
er i tråd med de beslutninger som er fattet. Medarbeideren som går i pensjon i
mai i år har ytelsesordning, men dette er eneste unntaket fra den felles ITP
ordningen som gjelder for NLFs ansatte.

Sak L-03/20

Besøk fra ldrettsstyret
Berit Kjøll er idrettspresident og Erik Unaas er av ldrettsstyret utpekt til å være
kontaktperson for Norges Luftsportforbund. Begge ønsker å besøke
Luftsportstyret. Sistnevnte har mye erfaring med blader/magasiner i norsk
idrett og vil kunne drøfte dette spørsmålet ved et besøk. Generalsekretæren
foreslår å invitere de to til hvert sitt av de to neste møtene i Luftsportstyret.
Muligheten for deltakelse er avklart. For begge er det snakk om å delta
innledningsvis på møtene.

Vedtak:

Ledergruppen inviterer idrettsstyrerepresentant Erik Unaas til møte 2020 01,
16. mars. Idrettspresident Berit Kjøll inviteres til møte 2020 02, 8. juni.

Sak L-04/20

Innstilling til NLF-hederstegn
Forbundet har mottatt søknader om hederstegn som planlegges tildelt før
neste møte i Luftsportstyret. Det er tidligere etablert praksis at ledergruppen
kan beslutte slike saker når det ikke er tid til å få det behandlet i styret.
Hederstegnskomiteen har behandlet søknadene. De aktuelle søknader som
skal besluttes er utsendt til ledergruppen.

Vedtak:

Ledergruppen inn vilger to hederstegn som skal tildeles den 29. februar.

Møtet avsluttet kl. 17:13

aIsekretær (referent)
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Asle Sudbø (sign)
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