Referat
Anleggskommiteen i NLF
Tid: 7/11-2018 kl 1730
Sted: NLFs kontor i Møllergata
Innkalte deltakere
Frode Graff (FG)
Pål S Vindfallet (PV)
Morten Haave (MH)
Arild Solbakken (MS)
Ramsy Suleiman (RS)
Ulf Bjørtomt (UB)
Håvard Gangsås (HG)
John Eirik Laupsa (JEL)
Lars Øyno (LØ)

HG/PG/SR
Mikro
Modell
Ballong
Fallskjerm (På telefon)
Motor
Seilfly (På telefon)
NLF
Leder, referent

Ikke tilstede:
Ulf Bjørtomt (UB)
Morten Haave (MH)

Motor
Modell

Agenda:
1. Matservering
2. Referat fra forrige møte
3. Spesifikke flyplasser:
4. Samferdselsdepartementet konsulentrapport
5. Høringsbrev fra NLF vedrørende ny anleggspolitikk
6. Tidspunkt nytt møte

1. Matservering
Takk til NLF. Pizza falt i smak.
2. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger.
3. Spesifikke flyplasser:
a. Hamar
Gode nyheter. Arbeiderpariet har snudd og er nå positiv til flyplass. Et
profesjonelt spørreundersøkelsesfirma er engasjert for å skaffe rede på
befolkningens syn. Håpet er å kunne si at politikerne som vil nedlegge
er i utakt med befolkningen.
b. Andre flyplasser: Intet nytt siden forrige møte.
4. Samferdselsdepartementet konsulentrapport:
Oslo Economics arbeider med konsulentrapporten bestilt av SD. Denne planlegges
ferdigstilt til jul. Flere av møtedeltakerne hadde vært i møte med OE som
representanter for «sitt» miljø. Det er ahholds en workshop 22/10, og planlegges en
til 20/11, der alle stakeholdere inviteres.

5. Høringsbrev fra NIF vedørende ny anleggspolitikk.
De viktigste endringene er skissert i vedlagte powerpoint, som ble
gjennomgått i møtet. Man gikk systematisk gjennom høringsskrivet og
beskrivelsen av ny anleggspolitikk, og fant ut følgende:
Av punktene i anleggspolitiske program 2019 – 2024 har NLF følgende
kommentarer:
1. Spesielt utvalgte anleggstyper.

STØTTES

2. Anlegg oppført på idrettens overordnede prioriteringsliste.

STØTTES

3. Nytt nasjonalt toppidrettssenter.

STØTTES IKKE

4. Etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som
ikke faller inn under nasjonalanleggsordningen.
STØTTES IKKE
Det er spesielt under punkt 2 våre store anlegg (flyplasser og
hangarer/klubbhus) vil falle. Noe innendørs aktivitet vil omfattes av punkt nr
1. Dette er i hovedsak:
a) Droneracing
b) Modellflyvning (elektrisk)
c) Freefall i vindtunnell
d) Simulatorflyging

Høringssvaret bør være ferdig til, og bli presentertert i forbundstyresamlingen
23-24/11. Sakspapirene sendes her ut en uke i forkant
Dette betyr at det ble besluttet følgended tidsplan for arbeid med utkast til
høringssvar:

Hva

Hvem

Når

1. Selvstendig lesning og innmelding
av synspunkter og elementer:

Komitemedlemmene

6/11

2. Diskusjon, samling av elementer

Komitemedlemmene

7/11

3. Drafting av høringssvar:

Formann, Lars

12/11

4. Tilbakemelding på høringssvar

Komitemedlemmene

15/11

5. Innsending av forslag til høringssvar Formann, Lars

16/11

Vedrørende bevilgninger til NLF: Man ble enige om å skaffe noe statistikk som
viser nivået på bevilgninger til anlegg for NLF sammenliknet med øvrige deler av
NLF.
Ansvarlig: Lars Øyno
Neste møte blir Tirsdag 5/2 kl 730 i NLFs lokaler.

