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Luftsportstinget 2011
Saksliste
Tinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen.
4. Behandle årsmelding for forbundet og seksjonene for 2009 og 2010.
5. Behandle forbundets og seksjonenes reviderte regnskap for 2009 og 2010.
6. Behandle innkomne forslag og saker:
6.1. Endringer i Lov for forbundet. Forslag fra forbundsstyret.
7. Fastsette forbundskontingenter og –avgifter, samt godkjenne
seksjonskontingenter og –avgifter fastsatt på seksjonsmøter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for forbundet og for seksjonene for
perioden 2011 – 2014.
9. Engasjere statsautorisert eller registrert revisor til å revidere regnskaper.
10. Velge:
10.1. President, 1. visepresident og 2. visepresident (alt. to visepresidenter).
10.2. Åtte (8) styremedlemmer, hvorav en (1) skal være ungdomsrepresentant.
De øvrige syv (7) skal representere hver av forbundets syv seksjoner. I
tillegg skal det velges personlige varamedlemmer til hver av
styremedlemmene, med samme bakgrunn.
10.3. Kontrollkomité.
10.4. Valgkomité.
10.5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
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Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representanter
På Luftsportstinget møter med stemmerett:
a)

Forbundsstyret

b)

Representanter fra klubbene valgt på seksjonsmøtene etter skala som er basert på
antall medlemmer i klubbene innen den enkelte seksjon:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

11 representanter

Ballongklubbene
Fallskjermklubbene
Hang- og paragliderklubbene
Mikroflyklubbene
Modellflyklubbene
Motorflyklubbene
Seilflyklubbene

c) Representant fra Troms luftsportskrets

1 representant
10 representanter
7 representanter
5 representanter
9 representanter
10 representanter
5 representanter
1 representant

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalget/komiteens arbeidsområde, møter leder i de faglige utvalg/komiteer valgt av
Luftsportstinget eller oppnevnt av forbundsstyret, samt kontrollkomiteens medlemmer og
forbundets revisor.

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Første varsel om Luftsportstinget ble sendt klubbene som e-post den 21. desember 2010,
sammen med informasjon om valgkomiteens frister.
Formell innkalling ble sendt klubbene som e-post 2. februar 2011.
Sakspapirene ble gjort tilgjengelig på Internett den 18. mars 2011.
Saksliste – se side 4 i dette heftet.
Forslag til:

Forretningsorden
1.

Tinget ledes av den valgte dirigent.

2.

Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 min. første
gang og 3 min. annen og tredje gang.

3.

Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med
representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter
at strek er satt.

4.

Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg.

5.

I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall
avgitte stemmer for og imot.
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Sak 3. Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å undertegne
protokollen.
Forbundsstyret foreslår at Jan Erik Kregnes velges som dirigent.
Forbundsstyret foreslår at John Eirik Laupsa og Rut Sollien velges som sekretærer.
Forbundsstyret innbyr Luftsportstinget til å foreslå to representanter til å undertegne
protokollen.

Sak 4. Behandle årsmelding for forbundet, inkludert seksjonene, 2009 og 2010
Årsrapporten for NLF, inkludert seksjonene er trykket i eget hefte som er vedlagt
sakspapirene.
Forbundsstyret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak:
”Årsrapporter for Norges Luftsportforbund for 2009 og 2010 godkjennes som
fremlagt av styret. Årsrapporter for forbundsseksjonene godkjennes som
behandlet på seksjonsmøtene.”

Sak 5. Behandle forbundets og seksjonenes reviderte regnskaper for 2009 og
2010
Det vises til regnskap og balanse med noter, revisors beretninger og kontrollkomiteens
rapporter for årene 2009 og 2010 som er trykket i årsrapportheftet vedlagt sakspapirene.
Det formelle regnskapet omfatter NLF fellesadministrasjon og drift, samt alle seksjoner og
avdelinger.
I tillegg til det formelle regnskapet, trykket i årsrapportheftet, legger styret her frem en mer
detaljert oppstilling over inntekter og kostnader for driften av NLFs fellesadministrasjon og
drift, til informasjon. Tilsvarende oppstillinger for den enkelte seksjon er tatt inn i
sakspapirene for seksjonene.

NLFs fellesadministrasjon og drift
Noter

30010
30012
30013
30020
30031

Inntekter:
Rammetilskudd NIF - post 2
Tilskudd NIF - post 3
Tilskudd NIF - post 2 - integrering
Medlemskontingenter
Andre inntekter
Sum inntekter
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Budsjett
2010
1.530.000
450.000
360.000
5.300.000
485.000
8.125.000

Regnskap
2010
1.500.000
500.000
350.000
5.366.155
608.383
8.324.538

Budsjett
2009
1.500.000
440.000
350.000
4.913.000
475.000
7.678.000

Regnskap
2009
1.500.000
440.000
350.000
5.018.845
537.102
7.845.947
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Noter

31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
38020
38030
38040
39000

Kostnader:
Drift av forbundet
Økonomiservice
Medlems- og lisensservice
IT-data
Sentrale felleskostnader
Kontordrift
Kvalitet og sikkerhet
Anlegg og luftrom
Teknisk service
Ungdom og integrering
Informasjon
100 års jubileet
Sum kostnader
Resultat
Finansinntekter

Årsresultat

Noter
1

2

3

Andre inntekter:
Bidrag fra Modellflyseksjonen
Momskompensasjon
Andre inntekter

Medlems- og lisensservice:
Gebyrinntekter lisenser
Kostnader

2

3
4

Budsjett
2010

Regnskap
2010

3.030.000
870.000
680.000
1.060.000
540.000
990.000
560.000
875.000
950.000
1.000.000
320.000

3.041.329
802.425
428.847
980.134
652.875
906.359
440.023
728.994

10.875.000

9.422.128

1.187.651
253.491

5

6

-2.750.000 -1.097.590
1.760.000 1.781.426

-990.000

683.836

Budsjett
2009
3.180.000
770.000
515.000
950.000
495.000
985.000
550.000
880.000
130.000
965.000
260.000
9.680.000

Regnskap
2009
3.004.557
924.919
369.068
1.066.796
431.277
995.527
462.333
835.895
288.342
707.824
90.518
476.137
9.653.193

-2.002.000 -1.807.246
1.725.000 1.840.754

-277.000

33.508

2010

2009

243.332
422.967
-57.916
608.383

249.996
211.106
76.000
537.102

261.720
-690.567
-428.847

242.715
-611.783
-369.068

Teknisk service:
Bidrag fra seksjonene
Kostnader

664.992
-953.334
-288.342

NLF CAMO ble etablert i 2010.
4

Ungdom og integrering:
Kvinnekonferansen i 2010 var ikke budsjettert og er ført her med kr 116.752.
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2010
5

100 års jubileet
Bidrag fra samarbeidspartnere
Jubileumsmiddagen 28. mars
Oslo Rådhus 5. mai
Utstilling/oppvisning 5. mai
Bokprosjektet
PR og informasjon
Rekruttering - roadshow
Profileringsprodukter
Jubileumsflystevnet Rygge

6

Finansinntekter:
Utbytte Norsk Aero AS
Utbytte Luftfartsskolen AS
Bankrenter
Realisasjonsgevinst vPos AS

2009
Budsjett
1.000.000
-300.000
-150.000
-50.000
-250.000
-100.000
-150.000
-

260.000
1.318.182
200.374
2.870
1.781.426

Resultat
855.457
-350.792
-104.375
-60.996
-87.982
-127.648
-79.836
-266.709
-253.256
-476.137

225.000
1.318.182
297.572
1.840.754

NLF CAMO
Inntekter og kostnader
2010
Driftsinntekter
Inntekter gjeldende neste år
Driftskostnader
Resultat 2010

1.371.200
-390.000
-1.923.728
-942.528

Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak:
”Regnskap for Norges Luftsportforbund for 2009 og 2010 godkjennes som
fremlagt av styret.”
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Sak 6. Behandle forslag og saker
Sak 6.1 Endringer i Lov for Norges Luftsportforbund
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til endringer i forbundets lov:

Bakgrunn

I forbindelse med behandling av NLFs regnskap for 2009 ble det fra Motorflyseksjonens styre
stilt spørsmål ved regnskapsføringen i NLF generelt og Motorflyseksjonen spesielt. Det ble
bl.a. hevdet at det skal fremlegges et fullstendig regnskap for seksjonen. Seksjonsstyret
anmodet NLFs kontrollkomité om å vurdere om regnskapet er ført i henhold til gjeldende
bestemmelser.
Kontrollkomiteen konkluderte i sin rapport av 20. april 2010 med følgende:
Slik vi i Kontrollkomiteen leser NIFs og NLFs lover og vedtekter konkluderer komiteen
med følgende:
- NLF er den ”juridiske person” som formelt står som eier av alle organisasjonens
eiendeler og som skal være registrert for eksempel i Brønnøysundregisteret.
- Det er NLFs ting som formelt skal vedta budsjett og regnskap. Det er derfor kun
på dette nivået at det avgis et formelt balanseregnskap. Dette forhindrer ikke at
det kan være formålstjenelig å liste op f.eks eiendeler som disponeres av en
seksjon som en del av seksjonens årsberetning.
- Vi ser at teksten i § 16-5.5 ”Behandle seksjonens regnskaper…” kan oppfattes
som at der skal fremlegges drifts- og balanseregnskap. Dette har aldri vært
hensikten, og dette fremgår da også når en ser denne paragrafen i sammenheng
med resten av NLF og NIFs lovverk. For å forhindre eventuelle misforståelser i
fremtiden bør derfor teksten i § 16-5.5 endres på neste ting til f.eks ”Behandle
seksjonens driftsregnskap…”
NLF kan betraktes som et hvilket som helst firma som er registrert og som årlig avgir sine
regnskap. Internt kan bedriften operere med organisasjonsledd som divisjon, seksjon og
avdeling/team. Selv om alle disse enhetene følges opp av egne driftsregnskap så er det
likevel bedriften som eier eiendelene og er ansvarlig for gjelden, og det er på dette nivået
at det formelle regnskapet føres med de krav som stilles til drifts- og balanseregnskap.
Seksjonsstyret besluttet i et senere møte å fastsette seksjonens regnskap for 2009, men
stilte spørsmål ved kontrollkomiteens tolkning av enkelte bestemmelser i NLFs lov.
Forbundsstyret besluttet i møte 3. mai 2010 å søke kvalifisert juridisk bistand til å gjennomgå
forbundets lov med tanke på å få avklart eventuelle avvik fra NIFs lov og lovens intensjoner.
Advokat Pål Kleven i advokatkontoret Kleven & Kristiansen (tidligere Idrettens
advokatkontor) ble i første omgang anmodet om å komme med en vurdering av NLFs lov. I
en foreløpig betenkning peker han på NIFs lov § 6-4 som sier følgende:
”Et fleridrettsforbund organiserer to eller flere idretter.
Fleridrettsforbund skal følge basislovnormen for særforbund, dog slik at
følgende organisatoriske forhold skal fremgå av loven:
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Fleridrettsforbundet er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd
tilsluttet NIF. Fleridrettsforbundets høyeste organ er forbundstinget og
forbundsstyret er høyeste organ mellom forbundstingene.
De enkelte idretter som organiseres av fleridrettsforbundet kan organiseres
med avdelinger/seksjoner. Avdelingene/seksjonene er underlagt
forbundstingets og forbundsstyrets instruksjonsmyndighet.”
Med denne bakgrunn viste han til flere bestemmelser i loven som bør endres for å komme i
overensstemmelse med NIFs lov

Forslagene til endringer

Advokat Kleven utarbeidet på forbundsstyrets anmodning forslag til endringer for å få loven i
overensstemmelse med NIFs lov og lovnormer samt i samsvar med lovens intensjon og den
praksis som har vært fulgt.
Forslagene til endringer har vært sendt seksjonsstyrene på høring og en rekke kommentarer
mottatt. Det ble etter høringsrunden foretatt noen endringer fra det opprinnelige forslaget.
Forbundsstyret legger med dette frem følgende forslag til endringer i loven.
De vesentligste endringene er i § 2 Organisasjon, § 17 (tidligere §16) Forbundsseksjoner og
§ 18 Sekretariatet. Forslagene til endringer klargjør bedre forbundets organisering og
seksjonenes kompetanse samt ansvarsforholdet mellom forbundsstyret, seksjonene og
sekretariatet.
I tillegg har man rettet opp loven til å bli i overensstemmelse med NIFs siste lovnorm for
særforbund og det foreslås at man kun benytter begrepet ”klubber” i stedet for ”lag/klubber”
gjennom hele loven.
Det foreslås også at nåværende § 16 Forbundsseksjoner og § 17 Forbundsstyret bytter
rekkefølge, slik at forbundsstyret kommer først i loven (blir § 16). Dette for tydeligere å
markere at seksjonene er underlagt forbundsstyret.
Forbundsstyret foreslår videre at forbundsstyret utvides med en ekstra visepresident for å
styrke presidentskapet.
Advokat Kleven anbefalte at det i tillegg ble utarbeidet et fullmaktsreglemet som definerer
ansvarsforholdet mellom de styrende/utøvende organer/administrasjonen, samt regler for
styrebehandling. Forbundsstyret har utarbeidet og vedtok på styremøte 14. februar 2011 ny
styreinstruks og delegasjonsreglement.
I forslagene er ny tekst understreket.

1

Forslag til endring av begrepet lag/klubb

Det foreslås at alle steder i loven hvor begrepet ”lag / klubb” benyttes, endres til å hete
”klubb”, eller i flertall ”klubber”.
Begrunnelse:
Begrepet ”klubb” blir benyttet av alle klubber tilsluttet forbundet. Begrepet ”lag” virker ukjent
og kan virke forvirrende.
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2

Forslag til endring i § 2 Organisasjon

Gjeldende tekst:
NLF er en sammenslutning av alle lag/klubber som organiserer luftsport og som er
medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Lagene/klubbene kan organiseres i særkretser.
NLFs virksomhet utøves gjennom seksjoner, særkretser og lag/klubber og grupper av
lag/klubber. Lagene/klubbene er organisert i seksjoner etter hvilken idrett lagene/klubbene
organiserer (jfr. § 16). NLF organiserer følgende idretter:
Ballongflyging, fallskjermhopping, hanggliding og paragliding, mikroflyging, modellflyging,
motorflyging og seilflyging.
NLF er medlem av NIF og Fédération Aéronautique Internationale (FAI), og underlagt de til
enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder som en del av NLFs lov.
Forslag til ny tekst:
NLF er et fleridrettsforbund, jf. NIFs lov § 6-4, og er en sammenslutning av alle klubber som
organiserer luftsport og som er medlemmer av NIF. Klubbene kan organiseres i særkretser.
NLF er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet NIF. NLFs høyeste organ er
Luftsportstinget og forbundsstyret er høyeste organ mellom Luftsportstingene.
De enkelte idretter som organiseres av NLF er organisert i avdelinger (heretter kalt
seksjoner) internt i NLF. Seksjonene er underlagt Luftsportstingets og forbundsstyrets
instruksjonsmyndighet.
NLF organiserer følgende idretter; ballongflyging, fallskjermhopping, hanggliding og paragliding,
mikroflyging, modellflyging, motorflyging og seilflyging.
NLF er medlem av NIF og Fédération Aéronautique Internationale (FAI) samt andre
internasjonale organisasjoner som forbundsstyret bestemmer, og underlagt de til enhver tid
gjeldende lover og bestemmelser for disse.
Opptak av nye idrettsgrener i NLF må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret
avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett.
Ved avslag kan NLF fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære
Idrettsting.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder uavhengig av hva som fremgår av
herværende lov.
Begrunnelse:
Endringene i første, andre og tredje ledd er gjort som en følge av de krav NIF stiller til
fleridrettsforbund i henhold til NIFs lov § 6-4, annet ledd.
Det foreslås videre å stryke deler av teksten i fjerde ledd for å få bedre sammenheng med den
nye lovteksten.
Endringen i femte ledd er gjort for å presisere forbundsstyrets myndighet ift medlemskap i
internasjonale organisasjoner.
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Endringene i sjette og syvende ledd er gjort for å oppdatere loven i henhold til justeringer i
basislovnorm for særforbund.

3

Forslag om tillegg til § 7 Kjønnsfordeling

Det foreslås å ta inn ett nytt tredje ledd:
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
Begrunnelse:
Tredje ledd er tatt inn for å oppdatere loven i henhold til justeringer i basislovnorm for
særforbund.

4.

Forslag til endring i § 11 Representasjon på Luftsportstinget

Første ledd, underpunkt b) foreslås endret:
Gjeldende tekst:
b)
Representanter fra klubbene valgt på seksjonsårsmøtene etter skala som er
basert på antall medlemmer i klubbene innen den enkelte seksjon.
Forslag til ny tekst:
b)

Representanter fra klubbene valgt på seksjonsmøtene etter skala som er
basert på antall medlemmer i klubbene registrert i den enkelte seksjon.

Begrunnelse:
En klargjøring av at klubbene ikke er medlem av seksjonen, men at det er registrert at
klubbene organiserer vedkommende seksjons idrett.

5

Forslag til endring i § 13 Luftsportstingets oppgaver

Første ledd, underpunkt 5 og 9 foreslås endret:
Gjeldende tekst:
Luftsportstinget skal:
5.
Behandle forbundets og seksjonenes regnskaper i revidert stand.
9.. Engasjere statsautorisert eller registrert revisor til å revidere forbundets og
seksjonenes regnskaper.
Forslag til ny tekst:
Luftsportstinget skal:
5.
Behandle forbundets regnskap i revidert stand (fotnote).
9.
Engasjere statsautorisert eller registrert revisor til å revidere NLFs regnskap.
Fotnote til pkt 5: Forbundets regnskap og budsjett omfatter seksjonenes regnskaper og
budsjetter. Seksjonene er ikke egne juridiske enheter eller egne økonomiske enheter.
Begrunnelse:
Endringen i første ledd nr. 5 og 9, og fotnoten, er gjort for å presisere at seksjonenes
regnskaper kun er en del av NLFs regnskap. Det er således kun ett regnskap revisor skal
revidere.
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Forslag til endring i § 13 Luftsportstingets oppgaver

Første ledd, underpunkt 10. Velge, foreslås endret
Gjeldende tekst:
10. Velge:
a) President, 1. visepresident og 2. visepresident
Forslag til ny tekst:
10.
Velge:
a) President, 1. visepresident og to visepresidenter.
Begrunnelse:
Det foreslås at presidentskapet utvides med ytterligere en visepresident. Dette i tråd med de
store utfordringene forbundet står foran de kommende årene.

7

Forslag til endring i § 13 Luftsportstingets oppgaver

Fjerde ledd, foreslås endret:
Gjeldende tekst:
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Forslag til ny tekst:
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag er ikke valgbar til verv i
allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får
relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Begrunnelse:
Endringen i fjerde ledd er gjort for å oppdatere loven i henhold til justeringer i basislovnorm for
særforbund.

8

Forslag til endring i § 14 Stemmegivning på Luftsportstinget

Det foreslås å ta inn ett nytt fjerde ledd:
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
Begrunnelse:
Nytt fjerde ledd er tatt inn for å oppdatere loven i henhold til justeringer i basislovnorm for
særforbund.

9

Forslag til endringer i § 17 Forbundsstyret

Det foreslås at § 17 flyttes og blir §16, mens nåværende § 16 Forbundsseksjoner blir
§ 17
Begrunnelse:
Kapitlene bytter plass slik at bestemmelsene om forbundsstyret kommer først. Dette for å
markere at seksjonene er underlagt forbundsstyret.
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Forslag til endring i § 16 (nåværende § 17) syvende ledd

Gjeldende tekst:
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Forslag til ny tekst:
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Begrunnelse:
Endringen i syvende ledd er gjort for å oppdatere loven i henhold til justeringer i basislovnorm
for særforbund.

11
Forslag til endring i § 17 (nåværende § 16) Forbundsseksjoner,
§ 17-1 (§16-1) Innledende bestemmelser
Forslag om å ta inn ett nytt tredje ledd:
Seksjonene er ikke selvstendige juridiske enheter eller organisasjonsledd, jf § 2 og
NIFs lov § 6-4.
Begrunnelse:
Tredje ledd er inntatt for å presisere de juridiske forhold.
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Forslag til endringer og tillegg til § 17-2 (§16-2) Seksjonenes kompetanse

Gjeldende tekst:
Seksjonene er faglig og organisatorisk instans innenfor sin idrett. Seksjonenes formål er å
gjennomføre NLFs formålsparagraf ved å utvikle og drive sin idrett på landsbasis.
For å gjøre dette skal hver seksjon innenfor de økonomiske rammer som fastsettes av
Luftsportstinget:
a) Planlegge og gjennomføre opplæring og trening innen sin idrett.
b)
Lede faglig utvikling av og spre opplysning om sin idrett.
c)
Legge forholdene tilrette faglig, materiellmessig, sikkerhetsmessig, økonomisk og
organisasjonsmessig for praktisk utøvelse av sin idrett der det er mulig.
d)
Arrangere konkurranser og representere sin idrett nasjonalt og internasjonalt på vegne
av NLF.
Luftsportstinget og forbundsstyret kan omgjøre vedtak eller beslutning truffet i eller av en
seksjon dersom vedtaket eller beslutningen berører andre seksjoner eller har stor betydning
for forbundet som helhet.
Forslag til ny tekst i første ledd:
Seksjonene er rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine idretter og er videre utøvende
organer i sine idretter innen fullmakt fastsatt av forbundsstyret. Seksjonenes formål er å
gjennomføre NLFs formålsparagraf ved å utvikle sin idrett på landsbasis.
Annet ledd forblir uendret. Tredje ledd slettes og erstattes av følgende to nye ledd:
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Seksjonene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige saker, og skal opptre i samråd
med forbundsstyret. Forbundsstyret har instruksjonsmyndighet overfor seksjonene og
seksjonene rapporterer til forbundsstyret.
Seksjonene skal videre ivareta sine økonomiske forhold, å sørge for at forvaltningen av
seksjonens midler skjer på forsvarlig måte og i henhold til budsjett godkjent av
Luftsportsstinget. Seksjonene skal forhåndsrapportere eventuelle disposisjoner som kan
medføre budsjettavvik til forbundsstyret. Forbundsstyret kan utarbeide interne rutiner og
fullmakter innenfor rammen av denne lov og vedtak fattet av Luftsportstinget.
Begrunnelse:
Endringene i første og tredje ledd er gjort for å presisere organisasjonens ansvarsforhold og
hierarki, herunder seksjonenes roller og ansvar i forhold til forbundsstyret. Det er vesentlig
for NLF og dets medlemmer å være klar over at seksjonene verken er selvstendige
rettssubjekter i sivilrettslig forstand eller egne organisasjonsledd i idrettslig forstand.
Seksjonene er kun avdelinger underlagt forbundsstyrets instruksjonsmyndighet og der det
fulle og hele ansvaret for NLF mellom forbundstingene er tillagt forbundsstyret.
Siste ledd er inntatt for at forbundsstyret skal ha best mulig økonomisk kontroll over dets
virksomhet.
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Forslag til endring i § 17-3 (§16-3) Seksjonsmøter

Gjeldende tekst:
En seksjons høyeste myndighet er seksjonsmøtet. Mellom seksjonsmøtene ledes seksjonen av
et styre valgt på seksjonsmøtet.
Seksjonsmøter holdes hvert annet år i tilknytning til Luftsportstinget. For seksjonsmøtet gjelder
samme regler for innkalling og gjennomføring som for Luftsportstinget med mindre annet er
bestemt i § 16.
Forslag til ny tekst:
Et seksjonsmøte er et møte bestående av seksjonens tilhørende klubber. Hver seksjon skal
avholde seksjonsmøter hvert annet år i tilknytning til Luftsportstinget. Seksjonsmøtet er
seksjonenes høyeste myndighet internt i seksjonen, dog slik at seksjonsmøtet organisatorisk er
underlagt forbundsstyrets og Luftsportstingets myndighet, jf også § 2. Mellom seksjonsmøtene
ledes seksjonen av et styre valgt på seksjonsmøtet.
For seksjonsmøtet gjelder de samme regler som for Luftsportstinget med hensyn til innkalling, møterett,
stemmeregler og talerett, samt møtets ledelse m.v., så langt disse passer, med mindre annet er
bestemt i § 17.
Begrunnelse:
Det er feil at seksjonsmøtet er seksjonenes høyeste myndighet. Både forbundsstyret og
Luftsportstinget står over seksjonsmøtene i organisasjonshierarkiet. Endringen i første ledd er
gjort for å rette denne feilen.
Endringen i andre ledd er gjort for å øke presisjonsnivået.
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Forslag til endring i § 17-4 (§ 16-4) Representasjon på seksjonsmøtet –
første ledd
Gjeldende tekst:
På seksjonsmøtet møter med stemmerett:
a)
Seksjonsstyret
b)
Representanter for de lag/klubber og grupper av lag/klubber som er registrert som
medlemmer av seksjonen, og som har sitt forhold til NIF og NLF i orden, etter følgende
skala:
Forslag til ny tekst i underpunkt b):
b)
Representanter for de klubber og grupper av klubber som tilhører seksjonen, og som
oppfyller vilkårene for medlemskap i NIF og NLF, etter følgende skala:
Begrunnelse:
NLFs medlemsklubber er ikke medlemmer av de enkelte seksjoner. Endringen i første ledd
bokstav b) er gjort for å klargjøre dette.
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Forslag til endring i § 17-5 (§ 16-5) Seksjonsmøtets oppgaver

Gjeldende tekst:
Seksjonsmøtet skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representanter.
2.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent, to sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen.
4.
Behandle årsmeldinger for seksjonen.
5.
Behandle seksjonens regnskaper i revidert stand.
6.
Behandle innkomne forslag.
7.
Fastsette seksjonskontingenter og avgifter
8.
Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen.
9.
Behandle saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget
10. Velge:
a)
Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, 2 – 5 styremedlemmer og eventuelt
2 varamedlemmer, etter seksjonsmøtets bestemmelse.
b)
Valgkomité bestående av leder og to medlemmer.
c)
Det antall representanter til Luftsportstinget som seksjonen er berettiget til iht
§ 11.
Ekstraordinært seksjonsmøte avholdes når forbundsstyret, seksjonsstyret eller 1/3 av
seksjonens lag/klubber sender inn skriftlig krav om det. For ekstraordinære seksjonsmøte
gjelder samme regler som for ekstraordinære Luftsportsting.
Forslag til ny tekst i første ledd nr. 5, 6, 8 og 9 og i andre ledd:
5. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen.
9- Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget.
Ekstraordinært seksjonsmøte avholdes når forbundsstyret, seksjonsstyret eller 1/4 av
seksjonens klubber sender inn skriftlig krav om det. For ekstraordinære seksjonsmøte gjelder
samme regler som for ekstraordinære Luftsportsting.
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Begrunnelse:
Endringen i første ledd nr. 5 er gjort for å understreke at seksjonene ikke har egne regnskaper,
men at disse er en del av NLFs totale regnskap. Endringen i nr. 8 og 9 er gjort for at disse
punktene skal komme i overensstemmelse med seksjonenes ansvar og kompetanse.
Endringen i siste ledd er gjort for å få sammenheng med tilsvarende bestemmelse i § 15 hva
gjelder innkalling til ekstraordinært Luftsportsting.
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Forslag til endring i § 18 Sekretariatet

Gjeldende tekst i annet og tredje ledd:
Generalsekretæren har ansvaret for forbundets daglige virksomhet, ansetter nødvendige
funksjonærer, fastsetter disses lønns- og arbeidsvilkår og foretar de nyanskaffelser som er
praktiske for driften. Disse gjøremål skal ligge innenfor det budsjett tinget har vedtatt.
Eventuelle behov for avvik skal forelegges forbundsstyret.
Generalsekretæren forestår seksjonenes daglige administrasjon. Dersom et seksjonsstyre
beslutter å ansette funksjonær/er som lønnes over seksjonens budsjett, skal ansettelse og
lønnsfastsettelse foregå i et nært samarbeide mellom seksjonsstyret og generalsekretæren.
Forslag til ny tekst i annet ledd:
Generalsekretæren har ansvaret for forbundets daglige virksomhet, ansetter nødvendige
funksjonærer, fastsetter deres lønns- og arbeidsvilkår og foretar de nyanskaffelser som er
praktiske for driften. Disse gjøremål skal ligge innenfor det budsjett tinget har vedtatt, samt
fullmakt fastsatt av forbundsstyret. Eventuelle behov for avvik skal forelegges forbundsstyret.
Tredje ledd foreslås strøket.
Begrunnelse:
Endringen i andre ledd er gjort for å understreke det korrekte juridiske forholdet mellom
forbundsstyret og generalsekretæren.
Tredje ledd foreslås strøket, all den tid det er uheldig at det er lovfestet at seksjonene skal ha
ansettelsesmyndighet. Bestemmelsen er et ”innhugg” i forbundsstyrets beslutningsmyndighet
og kan medføre at forbundsstyret mister noe av dets nødvendige kontroll over virksomheten.
Forbundsstyret har i ny styreinstruks og delegasjonsreglement tatt inn følgende
bestemmelser:
”Generalsekretæren forestår seksjonenes daglige administrasjon. Dersom et
seksjonsstyre ønsker at det skal ansettes funksjonær/er som skal lønnes over
seksjonens budsjett, plikter generalsekretæren å rådføre seg med seksjonsstyret når
det gjelder ansettelse og lønnsfastsettelse.”
---------------------------------------------
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Sak 7. Fastsette forbundskontingenter og –avgifter, samt godkjenne
seksjonskontingenter og -avgifter fastsatt på seksjonsmøtene.
a) Forbundskontingent
Forbundsstyret viser til den fremlagte langtidsplanen hvor forbundets prioriterte strategiske
satsingsområder er beskrevet, og til det fremlagte budsjettforslag hvor det i planperioden
foreslås en kontingentjustering med 3 % per år. Konsumprisindeksens endring de siste årene
har vært på ca 2,5 %.
Forbundsstyret innbyr tinget til å fastsette følgende forbundskontingenter for 2012 og 2013:

Medlemskategori
Senior
Senior - modellfly
Junior
Ungdom
Barn
Familie
Pensjonister (og uføre)
Spesial/tandem
Støtte

Alder
26 - 66
26 - 66
20 - 25
13 - 19
00 - 12
26 - 66
67 +

Kontingent
2011
660
330
330
65
30
330
330
115
115

Forslag
2012

Forslag
2013
680
340
340
70
35
340
340
120
120

700
350
350
70
35
350
350
125
125

b) Seksjonskontingenter
Seksjonene har på sine seksjonsmøter behandlet fastsettelse av seksjonskontingenter for
2012 og 2013. Følgende forslag til kontingenter ble fremmet til seksjonsmøtene. Endringer er
skrevet med uthevet skrift, mens kontingenter som ikke endres er skrevet med kursiv:
Kategori

Fallskjerm
HG/PG
Mikrofly
Modell
Motorfly
Seilfly
(uendret)
2012/2013
(uendret) 2012/2013 2012/2013 2012/2013
Senior
300
470/490
235
280/310
330
350
Junior
300
265/270
100
140/155
165
190
Ungdom
300
100/105
20
60/65
35
40
Barn
0
50
0
30/30
0
0
Familie
300
255
100
140/155
220
190
Pensjonister
300
255
100
140/155
220
190
Spesial/tandem
310
95
0
0
0
110
Støtte
300
95
0
60/65
30
110
Seksjonslederne vil fremlegge eventuelle endringer i vedtakene fattet av seksjonsmøtene.
Forbundsstyret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak:
”Seksjonskontingentene for 2012 og 2013 fastsettes som behandlet på
seksjonsmøtene”
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Sak 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for forbundet og for
seksjonene for perioden 2011 - 2014.
Styret legger herved frem forslag til langtidsplan og budsjetter for perioden 2011 – 2014.
Forslaget er trykket i eget hefte som er vedlagt sakspapirene.

Konsolidert budsjett
(Positive tall er uten fortegn. Negative tall og underskudd er med minustegn.)

Avdeling/seksjon
NLF felles administrasjon og drift
NLF CAMO
Prosjekt ATO/LAPL
Ballongseksjonen
Fallskjermseksjonen
Hang- og paragliderseksjonen
Mikroflyseksjonen
Modellflyseksjonen
Motorflyseksjonen
Seilflyseksjonen

NLF konsolidert budsjett

2011

2012

2013

2014

-450 000
220 000
-300 000
6 000
-250 000
20 000
-151 000
-102 000
-29 000
-820 000

-90 000
100 000
-200 000
6 000
-180 000
42 000
-170 000
-143 000
2 000
10 000

110 000
100 000
0
6 000
-200 000
34 000
-90 000
-9 000
47 000
5 000

560 000
100 000
0
6 000
-180 000
39 000
-90 000
67 000
60 000
5 000

-1 856 000

-623 000

3 000

7 000

Kommentarer til konsolidert budsjett:
Mikroflyseksjonen, Motorflyseksjonen og Seilflyseksjonen budsjetterer med ekstraordinære
kostnader knyttet til ”Prosjekt ATO/LAPL” i 2011 og 2012.
Seilflyseksjonen vil benytte deler av overskuddet i 2010 til å investere i riksanlegget på
Starmoen i 2011.
Styret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak:
”Langtidsplaner og budsjetter for forbundet for 2011 – 2014 godkjennes som
fremlagt av styret”
Luftsportstinget innbys videre til å fatte følgende vedtak:
”Luftsportstinget godkjenner langtidsplaner og budsjetter for seksjonene for
2011 - 2013 som behandlet på seksjonsmøtene.

Sak 9. Tilsette registrert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette
revisors honorar.
Forbundsstyret innbyr tinget til å fatte følgende vedtak:
”Til å revidere forbundets regnskaper tilsettes revisjonsfirmaet Leo revisjon.”
”Forbundsstyret gis fullmakt til å avtale revisjonshonorar.”
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Sak 10. Foreta valg.
Følgende skal velges:
a)
b)
c)
d)

President
1. visepresident
2. visepresident
8 styremedlemmer hvorav 1 skal være ungdomsrepresentant. De øvrige 7 skal
representere hver av forbundets syv seksjoner.
e) 8 personlige varamedlemmer med samme representasjonsbakgrunn som
styremedlemmene.
f) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.
g) Valgkomiteens leder og nestleder
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NLF er tilsluttet.

Dersom forslaget til endring i lovens § 13, første ledd, 10 a) blir vedtatt skal det under c)
velges to visepresidenter.

Valgkomiteens innstilling til valg.

Valgkomiteen leverer med dette sin innstilling for valget på Luftsportstinget 3. april 2011.

Forbundsstyre:

a) President:
b) 1. visepresident:
c) 2. visepresident:

Arild Solbakken
Tor Schaathun
Ann Kristin Bogen

(motorfly/seilfly)
(motorfly/seilfly)
(fallskjerm)

ny
ny
ny

d) Styremedlemmer:

Linda Christine Lilleng
Mikael Klingberg
Frode Finnes Larsen
Knut K. Nygard
Roger Holm
Haagen Valanes
Lars Øyno
Jan Erik Kregnes

(ungdomsrepresentant)
(ballong)
(fallskjerm)
(HG/PG)
(mikrofly)
(modellfly)
(motorfly)
(seilfly)

ny
gjenvalg
ny
gjenvalg
gjenvalg
ny
ny
ny

e) Varamedlemmer:

Tobias Veland
Hans Rune Mikkelsen
Mathias Holtz
Christer Bonde
Hilde Hognestad
Asle Sudbø
Martin Hasselknippe
Ida Mellesdal

(ungdomsrepresentant)
(ballong)
(fallskjerm)
(HG/PG)
(mikrofly)
(modellfly)
(motorfly)
(seilfly)

ny
gjenvalg
ny
gjenvalg
gjenvalg
ny
gjenvalg
ny

Alternativt innstilling til presidentskap:

Dersom forbundsstyrets forslag til endring i lovens § 13, første ledd, 10 a), om utvidelse av
presidentskapet, blir vedtatt, fremmer valgkomiteen følgende alternative forslag:
President:
1. visepresident:
Visepresident:
Visepresident

Arild Solbakken
Tor Schaathun
Ann Kristin Bogen
Øyvind Ellefsen
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(HG/PG)

ny
ny
ny
gjenvalg
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f) Kontrollkomité:
Leder:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Håvard Rognerud
Lars Rasmussen
Marianne Nordli
Siw Gjerstad
Hans F. Wille

(fallskjerm)
(motorfly)
(motorfly)
(fallskjerm)
(mikrofly)

gjenvalg
gjenvalg
ny
ny
gjenvalg

Oslo 10. mars 2011
Torolf Paulshus
Leder (sign)

g) Valgkomité
Forbundsstyret legger herved frem følgende forslag til valg av valgkomité:
Leder:
Nestleder

Eirik Walle
Bjørn Hammer

Medlemmer innstilt til valgt på
seksjonsmøtene:
Per Olav Holtebu
Hans Christian H. Amlie
Trude Steen
Tormod Veiby
Jo Grini
Line Brøto
Tom Erik Hole

motorfly
HG/PG

ny
ny

ballong
fallskjerm
HG/PG
mikrofly
modellfly
motorfly
seilfly

ny
ny
ny
gjenvalg
ny
gjenvalg
gjenvalg

h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NLF er tilsluttet.
Forslag til vedtak:
”Luftsportstinget gir forbundsstyret fullmakt til å utpeke representanter til ting
og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.”

***********
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