Protokoll NLFs styre

LUFTSPORTFORBUND

Møte 2021 03
Avholdt 26. april som Teams fjernmøte
Deltakere:
Styret:

Sekretariatet:

Meldt forfall:

Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattiand, 2. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdomsrepresentant
Reidar Bratsberg, ballong
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Espen G. Bakke, modellfly
BjØrn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly
John Eirik Laupsa, generalsekretær
Torkell Sætervadet, rådgiver, (referent)
Jostein Tangen, kontorsjef, til sak 025/21

—

026/21 og 0-13

—

0-15/21

Kristian Moxnes, fallskjerm

Møtestart kl. 17:00: Godkjennirig av dagsorden og saksliste
Dagsorden iht. møteinnkalling ble enstemmig vedtatt.
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er 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 023/21

Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2021 02, den 15. mars
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
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Sak 024/21

Norges Luftsportforbunds årsberetning for 2020
Seksjonenes og Norsk Luftsporttilsyns del av Norges Luftsportforbunds
årsberetning ble godkjent av Luftsportstyret den 15. mars. Den samlede
beretningen, inklusiv vedleggene, fremlegges nå for godkjenning av
Luftsportstyret.
Tre mindre korreksjoner ble innmeldt.

Vedtak:

Luftsportstyret godkjenner utkastet til Norges Luftsportforbunds årsberetning
for 2020 med ved/egg som utsendt. De korrigeringer som fremkom på møtet
blir innarbeidet. Årsberetningen blir også fremlagt for Luftsportstinget 2021 i
oktober.

Sak 025/21

Norges Luftsportforbunds årsregnskap for 2020
Forbundets regnskap er avsluttet og revidert. Generalsekretæren har avgitt
fullstendighetserklæring og rapport over nærstående parter. Begge disse
dokumenter er signert og oversendt revisor. Leo Revisjon v/Olav Heggard har
bekreftet at revisors beretning blir en <(ren beretning)) uten spesielle
anmerkninger. Beretningen blir først signert og oversendt til oss når
Luftsportstyret har godkjent regnskapet. Dokumentene knyttet til
årsregnskapet for 2020 er også oversendt til NLF kontrollkomiteen v/leder
Lars Rasmussen. Også kontrollkomiteen avventer med sin rapport til det
signerte regnskapet foreligger.
Kontorsjef Jostein Tangen presenterte og kommenterte regnskapet og
besvarte spørsmål fra styremedlemmene.

Vedtak:

Luftsportstyret godkjenner det fremlagte revisorgodkjen te årsregnskapet for
Norges Luftsportforbund for 2020. Regnskapet blir også fremlagt for
Luftsportstinget 2021 i oktober.

Sak 026/21

Rentenivå i NLF som følge av koronasituasjonen
NLF låner ut midler til klubber og grupper fra ulike fond, samt at det beregnes
internrente for forbundets seksjoner. Da pandemien rammet oss ble det
besluttet å redusere rentenivået til halvparten av ordinært nivå. Vedtak om
dette nivået er tidligere gjort gjeldene ut 2020. Det foreslås i denne omgang å
gjøre vedtak for perioden 1. januar 31. desember 2021. Forslaget fremsettes
i forståelse med Motorflyseksjonen vedr. Motorflyseksjonens hangarfond og
Seilflyseksjonen vedr. Seilflymateriellfondet.
—

Vedtak:

Luftsportstyret bes/utter at ren tenivået på halvparten av ordinære satser som
ble fastsatt da koronapandemien rammet oss i 2020, også skal videreføres til
31. desember2021.
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Sak 027/21

Kongepokaljury 2021
Luftsport har også i 2021 fått tildelt to kongepokaler. De er satt opp i NM i
seilflyging som arrangeres på Starmoen i dagene 12. 20. juni og NM i
sportsflyging som arrangeres på Rakkestad 24.—25. juni. I henhold til
statuttene for kongepokal i NLF skal det oppnevnes to juryer, én for hver
pokal. Det er etablert praksis at det oppnevnes en felles leder for de to
juryene. Alle de seks seksjonene som har NM med kongepokal, skal innstille
sin kandidat til jury. Det presiseres at juryen først har oppgaver dersom
pokalen ikke kan tildeles i det mesterskapet den er satt opp i. Denne
ordningen har vært gjeldende fra og med 2017. Hittil har ingen av de
oppnevnte juryene hatt noen oppgaver.
—

Vedtak:

Luftsportstyret har oppnevnt to juryer, énfor hver kongepokal.
Jury A: Leder er NLFs 1. visepresident Nic Nilsen og medlemmer er Espen G.
Bakke (modellfly), Linda Christine Lilleng (motorfly) og Martin Bjørnebekk
(seilfly).
Jury B: Leder er NLFs 1. visepresident Nic Nilsen og medlemmer er Trude
Sviggum (faliskjerm), Jon Erik Staurset (HPS) og Sigurd Bra ttetveit (sportsfly).

Sak 028/21

Tidsfrister vedr. Luftsportstinget og seksjonsmøter 2021
Luftsportstyret har på sitt møte i januar 2021 vedtatt at møtene skal avholdes
i oktober måned. Målsettingen er å avholde seksjonsmøter og luftsportsting
som fysiske møter på Gardermoen lørdag 16. oktober. Det siste året har lært
oss at det kan komme store begrensninger på kort varsel. NLF må derfor ha et
opplegg hvor et møtearrangement som planlegges 16. oktober på kort varsel
kan bli endret til videomøter fordelt på dagene fra 17. oktober til og med 21.
oktober. Det foreslås derfor å nå fastsette tidsfrister som står fast uansett
møtearrangement.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar atfølgendefristerstårfast uavhengig av om det blir
fysiske møter eller videomøter i oktober 2021:
Formell innkalling til møtene sendes ut senest fredag 13. august.
Forslag som klubbene ønsker behandlet, har frist fredag 17. september.
Komplette saksdokumen ter både til seksjonsmøter og luftsportsting skal
foreligge på NLFs hjemmeside senest fredag 1. oktober.
-

-

-

Sak 029/21

Verdensmesterskap i ni faliskjermøvelser i Russland i august 2021
Det planlegges et verdensmesterskap med konkurranser i hele ni disipliner, i
Russland i august i år. Mesterskapet heter Mondiale. NLF har vært i tett dialog
med NIF om hvordan vi bør forholde oss til saken. Bakgrunnen er WADAs
utestengelsesdom av Russland.
NIF vil overlate til det enkelte særforbund og deres internasjonale særforbund
å beslutte deltakelse eller ikke i mesterskap som avholdes i Russland.
Fallskjermkommisjonen i FAI (ISC), skal behandle saken i månedsskiftet
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april/mai. Alle forhold tilsier at en endelig beslutning om vi skal delta eller ikke
på et eventuelt mesterskap, kan fattes på Luftsportstyrets møte 2021 04. som
skal avholdes den 7. juni.
Vedtak:

Luftsportstyret utsetter en endelig avgjørelse i saken til styremØte 2021 04. En
svært viktig faktor i saken er FAIs avgjørelse. Dersom en beslutning måfattes
før styremøtet i juni, har NLF5 ledergruppe fullmakt til å ta beslutning i saken.

Sak 030/21

Norges Luftsportforbund fyller 50 år mandag den 1. november 2021
NLF ble stiftet 1. november 1971. Til å begynne med var kun faliskjerm og
seilflyging med i idretten. Senere har alle aktiviteter kommet til, og fra 2003
har all luftsport vært samlet i luftsportforbundet.
Det foreslås å lage en enkel markering på 50-års dagen.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar at det skal planlegges med en enkel markering i
forbundets lokaler i Oslo på jubileumsdagen. Deltakere vil være det nyvalgte
Iuftsportstyret, ansatte samt noen inviterte gjester fra norsk idrett. Dersom
samfunnet har blitt tilstrekkelig åpnet innen jubileumsdagen nærmer seg, kan
det vurderes å utvide arrangementet noe.

Sak 03 1/21

Norges ldrettsforbunds ting 28. og 29. mai
NlFs ting var planlagt avholdt som fysisk møte på Flesland i slutten av mai.
ldrettsstyret har besluttet at det nå må avholdes som digitalt ting, og det blir
kun et utvalg av sakene som blir behandlet nå i mai. ldrettstinget skal ta
stilling til når og hvordan de resterende sakene skal behandles. Sannsynligvis
blir beslutningen et fysisk møte (idrettsting del li) på Flesland samtidig med at
Luftsportstinget 2021 skal avholdes på Gardermoen.

Viktige saker på idrettstinget i mai blir trolig (sakslisten er så langt ikke klar):
Høydehus
Opptak av særforbund (Bandyforbundets forslag om å splitte i tre
særforbund)
Opptak av e-sport
Flere saker knyttet til etisk og trygg idrett, bl.a. oppnevne et etisk råd
-

-

-

-

Vedtak:

De viktigste sakene som ligger an til å bli behandlet på idrettstinget ble
drøftet. Luftsportstyret vedtar at forbundets delegat, Asle Sudbø, gis fullmakt
til å stemme slik han finner korrekt etter å ha fulgt og deltatt i behandlingen
av de ulike sakene.
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Orienteringssaker
0-11/21

Møte mellom Norges ldrettsforbund og Norges Luftsportforbund
Fra NIF: idrettspresident Berit KjØII og generalsekretær Karen Kvalevåg
Fra NLF: luftsportspresident Asle SudbØ og generalsekretær John Eirik Laupsa
Presidenten orienterte om et godt møte som ble avholdt på Teams den 9.
april.

0-12/21

Administrasjonen rapporterer om viktige saker det for tiden arbeides med
Rådgiver Torkell Sætervadet orienterte.

Luftrom
• Ny luftromsforskrift (BSL G 4-1): Ventet rett før eller rett etter sommerferien
• Norsk Iuftromsstrategi: Ny strategi er ikke klar ennå
• Utestengelse fra Sola TMA uten PPR: Etter NLFs påberopelse av regelverksbrudd
frafalles kravet denne uken
• Krav til PPR for bruk av Stavanger lufthavn: NLF har kun mottatt foreløpig svar fra
Avinor
• U-spaceforordningen: Publisert 22. april, gjelder fra januar 2023
Regelverk
• Sportsflyforskrift (600 kg): Luftfartstilsynet har bekreftet at de har nedprioritert
arbeidet og at det tidligst iverksettes høsten 2021
• Droneoperatørregisteret: [Korreksjon fra forrige møte.) Det er ikke endelig avgjort at
masseregistrering kommer på plass, men utsiktene er gode
• Operative forskrifter (BSL D-serien): [Påminnelse.] Ny operativ forskrift som gjelder
historiske fly selvbygde fly mv. er vedtatt trer i kraft 1. juli. Det har oppstått noe
usikkerhet knyttet til hvor langt forskriften rekker for sportsfly
• Tekniske forskrifter (BSL B-serien): NLF har levert omfattende hØringssvar.
Selvbyggerforskriften er særlig problematisk, men også vedlikeholds- og
sertifiseringsforskriften må forbedres
—

Anlegg og flyplasser
• PFLY: Avinors utrulling av MyPPR for bruk av alle flyplasser utenom åpningstid er
forsinket
• Oslo-området: Dokument 8-forslag [Sp) er lagt fram på Stortinget som fremmer
Rygge og Eggemoen som eneste reelle alternativer
• Rygge: Departementet planlegger utredning i regi av Avinor
• Notodden: Kapasitetsutfordringer med tredoblet omfang av kommersiell
skolevirksomhet
• Kjeller: Regulering ventet tidligst i 2025. Dokument 8-forslaget [Sp] fremmer statlig
Økonomisk støtte for ivaretakelse av Kjeller flyplass
• Stavanger havn: Sjøfly får utvidet tilgang
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Elfly-prosjektet
• Pipistrel Velis Electro (LN-ELB) er ankommet Kjeller. Registrering er i arbeid
• Luftfartstilsynet vil melde inn unntak fra EASA-regelverket når registreringen er
fullført
• Driften vil følge tidligere modell der kretsen av flygere holdes liten til vi har høstet
mer erfaring

0-13/21

Rapport om nye utdanninger
Rapport var vedlagt innkallingen og kommentert på møtet av Jostein Tangen.

0-14/21

Medlemmer og klubber
Rapport var vedlagt innkallingen og kommentert på møtet av Jostein Tangen.

0-15/21

Økonomi
Rapport var vedlagt innkallingen og kommentert på møtet av Jostein Tangen.

0-16/21

Rapport fra ungdomskomiteen og seksjonene
Rapportene var vedlagt innkallingen.

Orienteringssakene 0-11/21 til 0-16/21 ble tatt til etterretning.

Møtet hevet kl. 18:35.

Asle Sudbø
President
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