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PROGRAM 
 

Fredag 20. mars  

Ettermiddag/ 
kveld 

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet 
på fredag, buffetmiddag frem til kl 2200 

Lørdag 21. mars  

0900 – 1000 Registrering av deltakerne til de øvrige seksjonsmøtene (Ballong 1500) 

1000 Seksjonsmøtene starter (Ballong starter kl 1500) 

1300 - 1400 Lunsj for møtedeltakerne 

1500 Seksjonsmøtet for ballongseksjonen starter (Enkel servering på møtet)  

Senest 1800 Seksjonsmøtene avsluttes 

1930 Aperitiff 

2000 Festmiddag 

Søndag 22. mars  

0930 - 1000 Registrering av deltakerne til Luftsportstinget 

1000 Luftsportstinget starter 

1130 Lunsj for deltakerne på Luftsportstinget 
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Ballongseksjonens 
seksjonsmøte 2015 

 

 

Saksliste 
 
 
Seksjonsmøtet 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 årsberetning for seksjonen for 2013 og 2014. 
 
5. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2013 og 2014 i revidert stand. 
 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 

 
 6.1 Det er ikke fremmet noen saker fra klubbene. 

 
7. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2016 og 2017. 
 
8. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 2015 – 2017. 

 
9. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget. 

 
10. Velge: 

a) Seksjonsstyre som består av leder, nestleder og fem styremedlemmer 
  herunder to kvinner, samt ett ungdomsmedlem til styret 

b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
c) Èn (1) representant til Luftsportstinget 
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Sak 1.  Godkjenne de fremmøtte representanter 
 
På seksjonsmøtet møter med stemmerett: 
 
1) Seksjonsstyret  6 stemmer 
 
2) Representanter fra de klubber og grupper som er registrert som medlem av seksjonen per 

1. januar 2015 og som har sitt forhold til NIF og NLF i orden. I flg. loven har klubber med 10 
til 50 medlemmer én representant. Da er møte med én representant utover styret ikke er 
representativt, legges det opp en god prosess hvor alle med gyldig medlemskap deltar i 
debattene. 

 
        

Medlemstall per 1. januar 2015        

Klubb: Medl Rep   

      

Ballongklubben Frisk Bris 23 1   

     

    

Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Første varsel om Luftsportstinget og seksjonsmøtene ble sendt klubbene som e-post i 
desember 2014. 
 
Innkallingen 
Formell innkalling ble sendt klubbene på e-post den 15. januar 2015 og lagt ut på NLFs 
hjemmesider samme dag. Saksdokumentene ble gjort tilgjengelig på NLFs websider fredag 
6. mars 2015. 
 
Saksliste – se side 3. 
 
 
Forslag til: 

Forretningsorden 

 
1. Seksjonsmøtet 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 minutter første 

gang og 3 minutter annen og tredje gang. 
 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens 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 og tellekorps på 3 personer 
 
Forslag fremmes på møtet. 
 

Sak 4.  Behandle årsberetning for seksjonen for 2013 og 2014 
 
Årsberetning for seksjonen er i årsrapportdokumentet (elektronisk dokument). 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 

Årsberetning for seksjonen for 2013 og 2014 godkjennes som fremlagt av 
styret. 

 

 
Sak 5.  Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2013 og 
2014 i revidert stand 
 

 

Resultatregnskap for 2013/2014 og forslag til budsjett 
 
 
 

  Regnskap   Regnskap   Budsjett 

  2013   2014   2015   2016   2017 

Ballongseksjonen Resultat 
 

Resultat 
 

Resultat 
 

Resultat   Resultat 

Administrasjon/drift 1 487   1 146   -5 500   -5 500 
 

-5 500 
Lisensinntekter 670   350   500   500 

 
500 

Rammetilskudd NIF 5 000   5 000   5 000   5 000 
 

5 000 

Sum  7 157   6 496   0   0   0 

 
Ballongseksjonen har pr 31/12-2014 kroner 57 288 til gode i NLF-fellesskapet. 
Seksjonsstyret anbefaler at det i planperioden kan brukes av disse midlene til rekruttering og 
etablering av nytt opplæringssystem i henhold til de nye EASA reglene. 
 

Sak 6.  Behandle innkomne forslag og saker 

 

Sak 6.1  Forslag  fra klubbene 

 
Det var ved fristens utløp ikke mottatt saker som klubbene ønsket å fremme på 
seksjonsmøtet.  
 

Sak 7.  Fastsette seksjonskontingenter og avgifter 

 
Styret har kommet frem til at man ikke ønsker å fremme endring av seksjonskontingent og 
andre avgifter på dette seksjonsmøtet.  
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Sak 8.  Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen 
 

Langtidsplan 2015 – 2017 
Ballongseksjonen 

 
Tillegg til NLFs Langtidsplan for perioden 

 
Innledning 
Seksjonens langtidsplan inngår som ett tillegg til forbundets sentrale langtidsplan for 
perioden, og beskriver hvordan seksjonen skal arbeide innen de enkelte områdene, ut over 
det som fremkommer i forbundets sentrale og overordnede plan. 
 
I henhold til NLFs lov er seksjonen rådgivende organ overfor forbundsstyret, og er videre 
utøvende organ for sin idrett under fullmakt fastsatt av forbundsstyret. Seksjonens formål er 
å gjennomføre NLFs formålsparagraf ved å utvikle sin idrett på landsbasis. 
 
 
For følgende områder så anbefaler seksjonsstyret at seksjonens ambisjoner legges på nivå 
med det som fremgår i forbundets sentrale plan: 
 
1. Sikkerhet og opplæring 
2. Luftrom 
3. Anlegg 
4. Regelverk 
5. Miljø 
6. Service til klubbene 
7. Breddeidrett 
9. Organisasjon 
10. Internasjonalt samarbeid 
12. Administrasjon 
13. Økonomi 
 
 
 

Sak 9.  Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på 
Luftsportstinget 
 
Det vises her til saksdokumentene til Luftsportstinget (Elektroniske dokumenter). 
 
Seksjonsmøtet avgjør hvor detaljert og inngående man skal drøfte de enkelte sakene som 
skal opp på tinget. 
 
Representanten som velges som seksjonens representant til tinget bør merke seg 
synspunkter som fremkommer i seksjonsmøtet – men møtet kan ikke binde opp 
representanten til å stemme på en bestemt måte. Ingen kan møte på tinget med bundet 
mandat. 
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Sak 10.  Foreta valg 
 
Seksjonsmøtet skal velge: 

a) Seksjonsstyre som består av leder, nestleder og fem styremedlemmer 
b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
c) En representant til Luftsportstinget 

 
Seksjonsstyre 
  
Valgkomiteens innstilling til nytt seksjonsstyre: 
  
Leder:   Arild Solbakken 
Nestleder:  Hans Rune Mikkelsen 
Styremedlem:  Mikael Klingberg 
Styremedlem:  Sofia Orvarsson Darmo 
Styremedlem:  Trond Nordby 
Styremedlem:  Morten Sletbak Haave 
Styremedlem:  Reidar Bratsberg 
 
 
Valgkomité: 
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valg av valgkomité for perioden 2015 – 2017: 
 
Leder:    Anders Frydenberg 
Medlem:    Steffen Steffensen 
 
 
Den som velges som leder av valgkomiteen inngår som medlem av NLFs sentrale 
valgkomite. 
 
 
Seksjonens representant til Luftsportstinget: 
Forslag til representant fremmes og velges på møtet 


