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Avholdt 7. juni som Teams fjern møte

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Asle Sudbø, president
Mariann Brattland, 2. visepresident
Reidar Bratsberg, ballong
Kristian Moxnes, fallskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Espen G. Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly

Sekretariatet:

Meldt forfall:

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold, fagsjef (referent)
Steinar Øksenholt, fagsjef, til sak 036/21
Tom Brien, aktivitetskonsulent, til sak 042/21
Torkell Sætervadet, rådgiver, til sak 0-18/21
Jostein Tangen, kontorsjef, til sakene 0-19 — 0-21

Nic Nilsen, 1. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdomsrepresentant
Bendik Harald Thommesen, vara ungdomsrepresentant

Møtestart kl. 17:00: Gocikjenning av dagsorden og saksliste

Dagsorden iht. møteinnkalling ble enstemmig vedtatt.
Jon Gunnar Wold 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 032/21 Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2021 03, den 26. april
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak: Protokollen godkjennes.
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Sak 033/21 Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2021 03, den 29. april
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Iedergruppen.

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak 034/21 Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2021 04, den 10. mai
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele ledergruppen.

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak 035/21 Uavhengig revisors rapport og NLF kontroll-komiteens rapport om
årsregnskapet 2020
På Luftsportstyrets møte 2021 03 den 26. april ble årsregnskapet for 2020
godkjent. Senere har hele styret samt generalsekretær bekreftet at den
enkeltes signatur kan settes på regnskapet. Det signerte årsregnskapet ble
deretter oversendt Leo Revisjon v/statsautorisert revisor Olav Heggard og
NLFs kontrollkomité v/leder Lars Rasmussen. Revisor og kontrollkomiteen har
avgitt sine beretninger.

Vedtak:

Sak 036/21

Beretningen fra Leo Revisjon og beretningen fra NLFs kontrollkomité om NLFs
årsregnskap for 2020 tas til etterretning

Norges Luftsportforbunds aksessoriske forsikrings-agentvirksomhet. Årlig
gjennomgang med styret
Luftsportstyret har tidligere vedtatt kvalitetssikringssystem for virksomheten
og styret har hatt to tidligere gjennomganger med fagsjef Steinar Øksenholt i
Seilflyseksjonen. Resultatet av gjennomgangen nå på våren 2021 er oversendt
revisor som har avgitt sin rapport.
Øksenholt orienterte om virksomheten og besvarte spørsmål fra
Luftsportstyret.

Vedtak: Luftsportstyret opprettholder det tidligere fremlagte kvalitetssikringssystem
for NLFs forsikrings-agentvirksomhet. Matrisen utarbeidet av generalsekretær
for siste driftsår er gjennomgått og godkjent.

Sak 037/21 Samarbeidspartner revisjon
Norges Luftsportforbund benytter revisjonsfirmaet Leo Revisjon og har
statsautorisert revisor Olav Heggard som kontaktperson. Det er god
forvaltningsskikk at Luftsportstyret fra tid til annen vurderer hvilke
samarbeidspartnere man har, og spesielt på revisjon. Forbundets
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Vedtak:

Sak 038/21

kontrollkomité har tidligere rettet oppmerksomheten på at denne
vurderingen gjøres.
Det har blitt innhentet uttalelser fra regnskapsbyrået som NLF benytter, samt
at de medarbeiderne i forbundets administrasjon som har oppgaver opp mot
revisor har uttalt seg.

Luftsportstyret fortsetter samarbeidet med Leo Revisjon og vilforeslå dette
når det skal gjøres vedtak om revisjonsfirma på Luftsportstinget 2021.

Norges ldrettsforbunds anleggspolitiske plan. Delen som omhandler
luftsport
Norges Luftsportforbund har hatt møte med NIF på administrativt nivå og
fulgt opp dette med et dokument hvor utfordringer samt mål/prioriteringer
kommer tydelig frem.
Det er NIF som har utarbeidet malen for presentasjonen.
Anleggskomiteen i forbundet har på sitt møte 10. mai gått gjennom
dokumentet og anerkjent det som Iuftsportens bidrag til NIFs dokument for
anleggspolitiske prioriteringer.
Planen fremlegges Luftsportstyret for godkjenning.

Vedtak:

Sak 039/21

Luftsportstyret godkjenner planen som er utarbeidet av administrasjonen og
anerkjent av NLFs anleggskomité.

Kongepokal i luftsport. Konsekvenser for rekkefølgen dersom pokal blir
tildelt etter jurybeslutning
Norges Luftsportforbund disponerer to kongepokaler hvert år (det gjøres
vurdering av NIF før tilsagn hvert år, men NLF har fått tildelt to pokaler hvert
år siden 2009).
Det er laget regelverk for å sikre at begge pokaler kan utdeles hvert år. Det
står imidlertid ikke noe i våre retningslinjer om rekkefølgen for pokal A og
pokal B dersom pokaler blir tildelt annen NM-vinner enn vinneren av
konkurransen den opprinnelig er oppsatt i. En mulig konsekvens kan være at
samme seksjon disponerer pokalen to år etter hverandre.

Vedtak:

Sak 040/21

Luftsportstyret vedtar at eventuell tildeling av Kongepokal etter jurybeslutning
ikke skal påvirke den opprinnelige oppsatte planen.

Valgarbeid mot Luftsportstinget 2021. —Oppfølging av Luftsportstyrets
ansvar og oppgaver
Valgkomiteen i Norges Luftsportforbund er godt i gang med sitt arbeid.
Arbeidet gjøres i h.h.t. ny instruks som ble vedtatt av Luftsportstinget i 2019.
Tidlig i prosessen skal alle som sitter med verv (valgte posisjoner — ikke
oppnevnte komiteer og utvalg) forespørres om de er aktuelle for gjenvalg evt.
kandidater til andre verv som skal velges.
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Det er imidlertid styret som fungerer som valgkomité for valg av ny
valgkomité. Dette gjelder både på forbunds- og seksjonsnivå.
Da alle lederne av seksjonenes valgkomiteer er medlem av NLFs valgkomité,
er det naturlig at oppfølgingen på dette tidspunktet av hele
«forbundskomiteen» gjøres i regi av Luftsportstyret.
Det er lite rasjonelt at hver enkelt seksjonsleder skal engasjeres i denne
arbeidet, det foreslås derfor å delegere dette oppdraget til én.

Vedtak: Luftsportstyret ber generalsekretæren å avkiare med valgkomiteens
medlemmer om de er aktuelle for gjenvalg. For to seksjoners del er det ikke
vedkommende som i 2019 ble valgt til komitéleder som forespørres. men
vedkommende som tar aktivt del i arbeidet i regi av NLF5 sentrale valgkomité.

Sak 041/21 Verdensmesterskap i faliskjermøvelser i Russland, august 2021
Styret i Norges Luftsportforbund hadde saken opp til drøfting på møte 2021
03 den 26. april. På det tidspunkt var verken uttalelse fra WADA eller
fallskjermkommisjonen i FAI (ISC, International Skydiving Commission) kjent.
Luftsportstyret valgte i april å utsette beslutning i saken til møtet nå 1juni.
WADA og FAI v/ISC har nå anbefalt og støttet gjennomføring av VMet
(Mondiale).
Uttalelsene fra WADA og ISC ble utsendt med saksdokumentene til styret.

Vedtak: Luftsportstyret godkjenner at Norge deltar i VM i Russiand/Mondiale.
Vedtaket er utelukkende en idrettspolitisk beslutning. Forhold knyttet til Covid
19 pandemien, eventuelt andre viktige forhold som må tas med i betraktning i
forhold til deltakelse, overlates til NLF Fallskjermseksjonen å beslutte.

Sak 042/21 Luftsportens dag, Luftsportsuka og arrangementet Poker-Run
Aktivitetskonsulent Tom Brien orienterte og drøftet arrangementene med
Luftsportstyret.

Vedtak: Luftsportstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 043/21 FAI Vice-president for Norge 2021 - 2022
FAI General Conference (GC) oppnevner visepresidenter i alle medlemsland.
Årets GC avholdes som videomøte i dagene 9. — 11. november.
Som det fremkommer av brevet fra FAI som er i styrets saksdokumenter er
fristen for å nominere VP den 15. august.

Vedtak: Luftsportstyret oppnevner luftsportspresident Asle Sudbø som Norges
kandidat til FAI VPfor Norge 2021 — 2022.
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Orienteringssaker

0-17/21 Norges Iclrettsforbunds ting, 28. og 29. mai 2021
Luftsportspresidenten deltok som NLFs delegat. Generalsekretæren var
observatør. Luftsportspresident Asle Sudbø orienterte.
En av de store sakene var opphevelse av forbudet mot bruk av såkalt
høydehus, og det ble kampvotering om flere av styreplassene da nytt
idrettsstyre ble valgt. Opptak fra ldrettstinget 2021 ligger tilgjengelig på
ldrettsforbundet.no.

0-18/21 Administrasjonen rapporterer om viktige saker det for tiden arbeides med
Rådgiver Torkell Sætervadet orienterte.

Luftrom
• U-spaceforordningen: Vedtatt og publisert, jf. forordning (EU) 2021/664. Gjelder fra

26. januar 2023. Innebærer krav om synlighetsteknologi som nå utredes av EASA, jf.
forordning (EU) 2021/666.

• Nye FUA-områder: Fareområdene for seilfly blir noe justert (litt forminsket).
Konsekvenser utredes av luftromskomiteen.

• Utestengelse fra Sola terminalområde (TMA) uten PPR: Avviklet etter henvendelse
fra NLF.

• Krav til fullstendig reiseplan, Sola: Avviklet etter henvendelse fra NLF
• Ny luftromsforskrift (BSL G 4-1): Ventet rett før eller rett etter sommerferien.
• Norsk luftromsstrategi: Strategiarbeidet er i sluttfasen.

Regelverk
• CS-STAN: Regelverket for mindre endringer av luftfartøy utvides.
• Kravet til brann- og redningstjeneste på offentlige flyplasser mykes opp.
• Sportsflyforskrift (600 kg): Arbeidet iverksettes høsten 2021.
• Operative forskrifter (BSL D-serien): [Påminnelse.] Ny operativ forskrift som gjelder

historiske fly, selvbygde fly mv. er vedtatt — trer i kraft 1. juli.
• Tekniske forskrifter (BSL B-serien): Intet nytt om status i arbeidet.

Anlegg og flyplasser
• PFLY: Avinors utrulling av MyPPR for bruk av alle flyplasser utenom åpningstid er

forsinket
• Oslo-området: Dokument 8-forslag [Sp] som fremmer Rygge og Eggemoen som

eneste reelle alternativer er vedtatt av Stortinget. Statlig ansvar for bevaring av
Kjeller som kulturarv er vedtatt.

• Rygge: Departementet har bestilt utredning i regi av Avinor. Dette vil belaste
«Fornebu-potten» med ca. 1.7 mill. kr.

• Kjeller: Møte mellom Forsvarsbygg, klubbene og NLF 21. juni. Hensikten er å kunne
drifte på Kjeller så lenge som overhodet mulig.

• Krav til PPR for bruk av Stavanger lufthavn: Avviklet etter henvendelse fra NLF
• Stavanger havn: Sjøfly har fått utvidet tilgang.
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Elfly-prosjektet (Avinor og NLF)
• LN-ELB: Pipistrel Velis Electro er nå registrert
• Luftfartstilsynet behandler nå NLFs søknad om luftdyktighet
• Luftfartstilsynet behandler også søknad om unntak fra EASA-regelverk knyttet til at

flyet er elektrisk og ikke omfattes av bestemmelser om «piston»-motoriserte
luftfartøy

• Driften vil følge tidligere modell, men Widerøe og SAS ønsker å ta flyet mer i bruk for
profileringsformål

0-19/21 Rapport om nye utdanninger
Rapport var vedlagt innkallingen og kommentert på møtet av Jostein Tangen.

0-20/21 Rapport medlemmer og klubber
Rapport var vedlagt innkallingen og kommentert på møtet av Jostein Tangen.

0-21/21 Rapport økonomi
Rapport var vedlagt innkallingen og kommentert på møtet av Jostein Tangen.

0-22/21 Rapport fra ungdomskomiteen og seksjonene
Rapportene var vedlagt innkallingen.

Seksjonslederne for HPS, Modellfly og Sportsfly kommenterte ytterligere vedr.
saker som er under arbeid i seksjonene.

Orienteringssakene 0-17/21 til 0-22/21 ble tatt til etterretning.

Møtet hevet kl. 19:00.

Asle Sudbø
President

nnar Wold
ent
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