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Innkalling til seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021
I henhold til Lov for Norges Luftsportforbund (NLF) § 14 og § 25 innkalles det herved til følgende
møter:
1. Seksjonsmøter
Seksjonsmøter for fallskjerm, hang- para- og speedglider (HPS), modellfly, motorfly, seilfly og
sportsfly avholdes lørdag 16. oktober 2021 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.
Seksjonsmøte for ballong avholdes fredag 15. oktober kl 18:00, samme sted.
Ovenstående møter avholdes forutsatt at koronasituasjonen tillater dette, og beskrives som
møtealternativ/plan «A» i innkallingen. Skulle koronasituasjonen tilsi at fysiske møter ikke
kan gjennomføres, vil møtene bli avholdt etter plan «B». Mer om dette i punkt 4 i
innkallingen.
Seksjonsmøtene på lørdag starter kl 10:00.
Alle tidsfrister nevnt nedenfor er de samme, uavhengig om møtene avholdes etter plan «A»
eller «B», ref. vedtak i Luftsportstyrets møte 2021 03, sak 028/21.
Forslag til saker som ønskes behandlet på seksjonsmøtene må være mottatt i NLFs sekretariat
senest 17. september. Forslag til de valg som skal foretas på seksjonsmøtene må være
vedkommende valgkomité i hende senest 17. september. Forslag til saker og innspill til
valgkomiteene sendes til post@nlf.no .
På de respektive seksjonsmøter deltar klubbene med et antall representanter (1 – 5 representanter) i
henhold til antallet medlemmer registrert i klubben innen vedkommende seksjons aktivitet pr. 1.
januar 2021. Oversikt over antall medlemmer i hver klubb og antall representanter er vedlagt, og er
også tilgjengelig på NLFs hjemmeside. Representantene må være valgt på ordinært eller
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ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette på kunngjort saksliste, eller oppnevnt av
styret. NLF kontrollerer at medlemskapet er betalt for samtlige påmeldte representanter før møtene.
Klubber som kan sende to eller flere representanter skal, i henhold til Norges idrettsforbunds lov §
2-4 om kjønnsfordeling, sende representanter av begge kjønn. Vi anmoder klubbene om å ta hensyn
til dette ved valg eller oppnevning av representanter til seksjonsmøtene.

2. Norges Luftsportforbunds ting (Luftsportstinget)
Luftsportstinget avholdes lørdag 16. oktober 2021, kl 15:00, Quality Airport Hotel,
Gardermoen, som er plan «A». Alternativt avholdes møtet som plan «B» hvis
koronasituasjonen skulle tilsi at fysisk møte ikke kan gjennomføres. Mer om dette i punkt 4 i
innkallingen.
Forslag til saker som ønskes behandlet på Luftsportstinget må være NLFs sekretariat i hende senest
17. september. Samme tidsfrist gjelder for forslag til de valg som skal foretas, altså 17. september.
Forslag til saker og innspill til valgkomiteen sendes til post@nlf.no .

På Luftsportstinget møter klubbene med følgende antall representanter:
Ballongklubben
1 representant
Fallskjermklubbene
10 representanter
Hang-, para- og speedgliderklubbene 9 representanter
Modellflyklubbene
9 representanter
Motorflyklubbene
9 representanter
Seilflyklubbene
4 representanter
Sportsflyklubbene
6 representanter
Representantene velges på respektive seksjonsmøte.
Det blir middag lørdag kl 20:00 for de som er påmeldt til det (ved møtealternativ «A»).
3. Påmelding og saksdokumenter
Nærmere informasjon om møtestedet, reise (viktig, se punkt 4.), innkvartering, kostnader etc. vil
framkomme i eget skriv, og vil bli gjort tilgjengelig på NLFs hjemmeside senest 1. september.
Opplysninger om hvem som møter som klubbens representant/er til møtene og eventuell bestilling
av rom på hotellet må være meldt inn via NLFs påmeldingsportal senest 1. oktober.
Vær oppmerksom på at det avholdes fagmøte for hang- para- og speedgliderseksjonen
søndag 17. oktober på samme hotell som seksjonsmøtene og NLFs Ting.
Fagmøtet starter kl 10:00. Informasjon om dette vil foreligge fra HPS-seksjonen senest
1. september. Påmelding til fagmøtet foretas samtidig med påmelding til seksjonsmøtet.
Søndag 17. oktober kl 10:oo avholdes et felles seminar for øvrige seksjoner sine møtedeltakere
hvor klubbdrift vil stå sentralt. Mer informasjon om dette vil foreligge senest 1. september.
Fullstendige sakslister med saksunderlag for alle relevante møter vil bli gjort tilgjengelig på NLFs
hjemmeside senest 1. oktober. Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kun blir gjort tilgjengelig
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elektronisk. Det forutsettes at representantene selv medbringer dokumentene. Mer informasjon vil
komme den 1. oktober når saksdokumentene legges ut på NLFs hjemmeside.
4. Møtealternativ «B» og bestilling av billetter
Tilsier koronasituasjonen at man ikke kan gjennomføre fysiske møter, vil det på kort varsel
kunne medføre at forbundets ledelse beslutter at møtene gjennomføres digitalt, da i henhold
til nedenstående tidsplan.
Angående bestilling av billetter (i praksis de som har behov for flybilletter):
NLF er opptatt av at møtekostnadene holdes så lave som mulig for klubbene. Det må ikke bestilles
billetter som senere ikke kan avbestilles kostnadsfritt. Både SAS og Widerøe har sportsbilletter som
er 100% refunderbare. De som må reise fra destinasjoner hvor sportsbilletter, eller andre typer
billetter som senere kan kanselleres kostnadsfritt, må avvente billettkjøp til arrangementet nærmer
seg.
Hvis det ikke kan avholdes fysiske møter, så vil møtene gjennomføres digitalt etter
møtealternativ/plan «B»:
Fredag 15. oktober, kl 18:00

– Seksjonsmøte for Ballongseksjonen

Mandag 18. oktober, kl 18:00

– Seksjonsmøter for fallskjerm, HPS og modellfly

Tirsdag 19. oktober, kl 18:00

– Seksjonsmøter for motorfly, seilfly og sportsfly

Torsdag 21. oktober, kl 18:00

- Luftsportstinget

Med vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

John Eirik Laupsa
generalsekretær

Asle Sudbø
president
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