
Protokoll NLFs styre LUFTSPORTFORBUND

Møte 2021 01
Avholdt 4. januar som Teams fjernmøte

Deltakere:

Styret: Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdomsrepresentant
Hans Rune Mikkelsen, ballong (vara for Reidar Bratsberg)
Kristian Moxnes, faliskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Espen Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly (deltok ikke i sak 006/21)
Sigurd Brattetveit, sportsfly

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Torkeil Sætervadet, referent

Møtestart kl. 17:00: Godkjerining av dagsorden og saksliste
Dagsorden iht. møteinnkalling ble enstemmig vedtatt.
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon ble forespurt om å være referent.
Det er avklart at protokollen føres etter saksnummer, det vil si at alle
vedtakssaker kommer først, deretter orienteringssakene.
Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

Sak 001/21 Protokoll fra Luftsportstyrets mØte 2020 04, den 28. november 2020
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 002/21 Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2020 05, den 30. november 2020
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele ledergruppen.

Vedtak: Protokollen tas til etterretning.
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Sak 003/21 Luftsportstinget 2021
Fire alternativer for avholdelse av Iuftsportstinget 2021 med tilhørende
seksjonsmøter var utarbeidet av administrasjonen i lys av pandemisituasjonen
og oversendt sammen med møteinnkallingen.

Flere av styremedlemmene framhevet fordelen med å møtes fysisk samt den
positive virkningen for strategiarbeidet som en utsettelse vil ha. Andre
styremedlemmer framhevet fordelene med å avvikle møtet på ordinært
tidspunkt (men gjennom videomøte), fordi man da unngår at tillitsvalgte som
har innrettet seg på å fratre i realiteten må utvide sine engasjementer med ca.
et halvt år.

Det ble votert over de to hovedalternativene videomøte i april (alternativ B)
og utsettelse med berammet fysisk møte i oktober (alternativ C). Alternativ C
fikk tilslutning av 8 stemmer, mens alternativ B fikk tilslutning av 3 stemmer.
Ingen var avholdne.

Vedtak: Luftsportstinget gjennomføres ved fysisk møte på Gardermoen 16.10 2021.

Sak 004/21 Styrets møteplan i 2021 frem til Luftsportstinget 2021
Tre alternative møteplaner (A, B og C) var utarbeidet av administrasjonen og
oversendt sammen med møteinnkallingen til herværende møte.

Vedtak: MØteplan for Luftsportstyret ble enstemmig vedtatt som følge av vedtaket i
sak 003/21. Styrets møteplan frem til Luftsportstinget 2021 er:
Møte 2121 02 Mandag 15. mars Kl. 17:00 Teams
Møte 2021 03 Mandag 26. april Kl. 17:00 Teams
Møte 2021 04 Mandag 7. juni Kl. 17:00 Fysisk møte (alt. Teams)
Møte 2021 05 Mandag 2. august Kl. 17:00 Teams
Møte 2021 06 Mandag 20. sept. Kl. 17:00 Fysisk møte (alt. Teams)

Sak 005/21 Videre arbeid med NLFs utviklings- og haridlingsplan for 2021—2023
Det legges opp til å jobbe frem innhold i vår utviklings- og handlingsplan som
både er konkret og målbart. Måten dette er planlagt på er at styret jobber
videre på kapitlene i makkerpar og ved å gi hverandre tilbakemeldinger i ulike
sprinter. Rebecca vil fasilitere og revidere hvert utkast frem til styret er tilfreds
med resultatet. Målet er å sikre medvirkning og samskaping i prosessen,
herunder med «grasroten». Tidslinjalen for arbeidet med utviklings- og
handlingsplan ble presentert på møtet.

Vedtak: Utpekte makkerpar i Luftsportstyret jobber videre med sine tildelte oppgaver
frem til styremøtet 26. april.
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Sak 006/21 Sikkerhetstiltak 2021
NLF sikkerhetstiltak «Takk for at» er anslått å starte i januar. Arbeidet som
iverksettes i første omgang er definert som «nivå 1» og gjøres i nært
samarbeid med NLFs sentrale sikkerhetskomité. Arbeidet går på å finne
temaer og budskap som skal prioriteres innen hver enkelt aktivitet og
fremstilling av plakater. Det er også foreslått en plan for å sikre å få
budskapene ut på en best mulig måte i utøvermiljøene. Dette er definert som
((nivå 2» og «nivå 3». Det foreligger nå en søknad til behandling hos Harald
Krogs Minnefond om finansiering av nivå 2 og 3. Ledergruppen har sett etter
mulighet for å innhente alternative tilbud, men VMConsulting ble funnet å
være eneste kandidat til å levere programmet.

Vedtak: VMConsulting gjenn omfører « takk for at»-tiltaket for Norges
Luftsportforbund.

Sak 007/21 Sammensetningen av Norges ldrettsforbunds tingforsamling
ldrettsforbundets lov fastslår at organisasjonens høyeste organ, idrettstinget,
skal ha 75 delegater fra idrettskretsene og 75 delegater fra særforbundene. En
eventuell endring på dette må gjøres i form av en lovendring. Slik endring
krever 2/3 flertall på idrettstinget for å kunne bli vedtatt. Spørsmålet om
endring av idrettstingets sammensetning har vært oppe til diskusjon flere
ganger, men så langt har det ikke blitt noen løsning.

Det er nå iverksatt en ny prosess for å se etter mulig løsning. Alle ledd i
idrettsorganisasjonen inviteres til å komme med sine tanker og syn på saken.
Norges Luftsportforbund v/forbundets styre skal besvare noen spørsmål.
Presidenten la fram saken på møtet.

Vedtak: Luftsportstyrets medlemmer sender sine svar på spørsmålene som NIFs
arbeidsutvalg ønsker besvart til NLFs generalsekretær innen 1. februar.
NLFs ledergruppe ser inn i svarene og sammenfatter NLFs besvarelse før
innsendelse til NIF innen fristen 1. mars.

Orienteringssaker

0-01/21 Generalsekretæren rapporterer om noen saker det for tiden arbeides med i
administrasjon en
Orientering ble gitt under møtet vedrørende følgende punkter:

a) Tobias Aleksander Veland (28) har fra 1. januar 2021 tatt over funksjonen
som kvalitets- og sikkerhetssjef i NLF etter Johannes Mothes. Tobias har
vært aktiv i NLFs tillitsvalgte apparat i mange år, blant annet som leder av
forbundets ungdomskomité. Han er OBSREG-koordinator i NLF og er aktiv
innen motorflyging og sportsflyging. Tobias er aktiv motorflyinstruktør og
er ansatt som styrmann i Norwegian.
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b) NLF fikk i desember avslag fra Luftfartstilsynet om å få registrere våre
medlemmer på deres vegne i det nye droneoperatørregisteret
flydrone.no. Vi har klaget på dette vedtaket og bedt om utsettelse av
registreringskravet for våre medlemmer så lenge klagen er til behandling.
Vi har ikke mottatt informasjon om forventet behandlingstid for klagen.
Videre har det foreløpig ikke blitt gjort tilgjengelig en reell registrerings
mulighet for organiserte modellflygere på flydrone.no. Våre medlemmer
kan ikke registrere seg individuelt i rett kategori før dette er på plass.

c) NLFs medlemsklubber og andre private leietakere på Kjeller flyplass har
mottatt oppsigelse av festekontrakt for sine bygninger fra Forsvarsbygg
(FB). Oppsigelsen gjelder fra 31.12.2021. Dersom FB ikke hadde sagt opp
ville kontraktene automatisk blitt fornyet med nye fem år fra 01.01.22.
Det vil bli avholdt møter med FB for å drøfte løsninger for fortsatt leie
utover fristen som nå er meldt.

d) Den store seilflyboken og Den store sportsflyboken er på oppløpssiden.
Seilflyboken er tilgjengelig som e-bok og et antall prøveeksemplarer på
papir er i produksjon. Sportsflyboken er hos designeren for endelig
utforming. Utgangspunktet var lik pris for alle de tre bøkene i serien, men
seilflyboken er om lag 400 sider mens de to andre er om lag 700 sider.
Seilflyboken har derfor som papirbok blitt justert ned med kr. 200,-.
Seilflybok koster 1.590,— mens motorflybok og sportsflybok koster kr.
1.790,—. Kjøp av e-bok gir rabatt på papirbok.

0-02/21 Rapport fra FAI General Conference desember 2020
Det vises til utsendt rapport skrevet av luftsportspresidenten. I tillegg ble det
rapportert muntlig. Det er definitivt behov for bedre rapportering til
seksjonsstyrer og forbundsstyret fra våre delegater som deltar i de forskjellige
kom misjonsmøtene i FA!.

0-03/21 Rapport om Økonomi
Rapport ble utsendt med samledokumentet før møtet.

Orienteringssakene 0-01/21 til 0-03/21 ble tatt til etterretning.

Møtet hevet kl. 18:08.

Asle Sudbø forkel S rvadet
President Referent
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