Protokoll NLFs styre

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 01/16
Avholdt 7. mars, Møllergata 39, Oslo
Deltakere:
Styret:

Rolf Liland, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Arild Solbakken, ballong
Jan Erik Dietrichson, fallskjerm
Erik Skarbøvik, HG/PG (vara)
Petter Faye-Lund, mikrofly
Stig Hoftaniska, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly

Til sak 002/16

Thomas K. Becke

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Meldt forfall:

Carita G. Ranvik, ungdomsrepresentant
Asle Sudbø, modellfly

Møtet satt kl. 1705. Møtet var beslutningsdyktig.

Ved møtestart ble det meldt sak fra Fallskjermseksjonen til posten Eventuelt:
Sak 014/16 —World Cup 2018.

Sak 001/16

Protokoll fra forbundsstyremøte 05/15 den 23. oktober
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i luftsportsstyret. De
enkelte sakene i protokollen ble raskt kommentert på møtet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes. Det ble knyttet kommentarer til to av sakene.
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Vedr. sak 038/15 ble det opplyst at avtalen erforventet å bli klarfor signering
i løpet av mars måned.
Vedr. sak 039/15. Retningslinjene for NLFs del av underlagetfor H. M. Kongens
Pokal, som ble korrigert på møte 05/15, legges ut påforbundets hjemmeside
og gjøres gjeldende fra og med 2016.

Sak 002/16

Medlemssystem for Norges Luftsportforbund
Forbundets medlemssystem MelWin ble utviklet på slutten av 90-tallet.
Systemet har fungert tilfredsstillende i mange år men tiden er nå inne for en
grundig gjennomgang. Generalsekretæren har nedsatt en arbeidsgruppe som
ser grundig inn i saksområdet. Gruppen ledes av Thomas Becke som
presenterte for styret det arbeidet som hittil har blitt gjort. Det er behov for
flere forbedringer og per nå ser det ut som et nytt system er et bedre
grunnlag enn forbedringer av det eksisterende.

Vedtak:

Arbeidet med nytt medlemssystem for NLFfortsetter og det erforventet at det
må gjøres noen investeringer. Det er en målsetting å gå inn i 2017 med nytt
system implementert. Prosjektet ledes av Thomas Becke. Det opprettes en
styringsgruppe bestående av NLFs presidentskap og generalsekretær.

Sak 003/16

Sentral sikkerhetskomité
N LF etablerer en sentral sikkerhetskomite/sikkerhetsråd. Komiteen skal på
vegne av forbundsstyret:
-Utarbeide,foreslå og fremme forbundets felles, sentrale policies innen
sikkerhet/safety (forbundsstyret vedtar),
-drøfte, utarbeide og fremme tiltak/saker innenfor NLFs langtidsplan kapittel
1, sikkerhet,
-være en faglig brobygger mellom NLFs faglige miljøer og komiteer, i den
hensikt å oppnå effektiv bruk av forbundets faglige ressurser og utveksling av
« best practice»,
-se etter muligheter for å standardisere elementer av NLFs håndbøker,
sikkerhetssystemer og kompendier på tvers av seksjonene,
-ha ansvaret for årlig felles sikkerhetsseminar som i år planlegges 15. og 16.
oktober 2016 med tema "Human Factors",
-avholde 1-2 fellesmøter/seminarer med seksjonenes fagkomiteer/SUer.
Komiteen underlegges forbundsstyret ved presidentskapet, med administrativ
støtte fra generalsekretær.

Vedtak:

Hver seksjon nominerer innen 1/4-2016 en til to personer med høy
kompetanse innen seksjonen og/ellerforbundets sikkerhetsarbeid, gode
kommunikative evner, gode samarbeidsevner og gjerne med
kunnskap/kjennskap tilflere luftsportsgrener.
Personene må være meget godt kjent med sikkerhet- og utdanningssystemene
i egen seksjon.
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Presidentskapet utpeker en lederfor komiteen. Ordningen med en sentral
sikkerhetskomitéfor NLF skal evalueres ultimo 2016.

Sak 004/16

Oppnevning av granskingskommisjoner i NLF
Forbundets administrasjon fremmer forslag om enkelte prinsipper som bør
følges om vi rammes av alvorlig ulykke innen aktiviteter hvor organisasjonen
selv har ansvaret for granskingsarbeidet.
Det forutsettes at NLFs sentrale sikkerhetskomité (etableres i 2016) definerer
kriterier for hvilke ulykker det skal opprettes granskingskommisjon.
Administrasjonen mener følgende prinsipper bør følges ved opprettelse av
granskingskommisjoner:
-Berørt seksjon innstiller på sammensetning av granskingskommisjon.
-Administrasjonen (generalsekretær) anbefaler.
-Styret (president) beslutter.

Vedtak:

NLFs styre vedtok at de prinsipper administrasjonen harforeslått skalfølges
ved etablering av granskingskommisjoner. Det skal alltid sikres at habilitet blir
ivaretatt. Forbundets sentrale sikkerhetskomité skal utarbeide kriterierfor
hvilke ulykker det skal etableres granskingskommisjon.

Sak 005/16

NLFs årsrapport og regnskap 2015
Utkast til årsrapport og regnskap var utsendt sammen med øvrige
saksdokumenter.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner NLFs årsrapport og regnskapfor 2015.
Dokumentene skal også behandles av Luftsportstinget den 2. april 2017.

Sak 006/16

Intern fordeling av tilskuddsmidler 2016 samt finansiering av
Ballongseksjonens drift 2016 - 2018
Notat samt interne fordelinger for 2015 var utsendt med øvrige dokumenter.
Som følge av endrede rutiner i idretten for registering av aktive medlemmer
(tidl. «Idrettsregistreringen»), forventes det i år at det blir enda senere
avklaret hvilke summer som tildeles NLF. Prinsippene må være klare slik at
den interne fordelingen kan gjøres umiddelbart når tildelingene er kjent.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok at rammetilskuddsmidler og midler til aktivitetsbasert
ungdomsidrettfor 2016følger de samme prinsipper som deforegående år.
Intern frist i NLFfor søknader om midler til utviklingsorientert ungdomsidrett
for 2016 settes til 15. april.
Ballongseksjonens administrative stilling i årene 2016 — 2018finansieresfra
forbundets kapital innenfor en ramme på kr. 225.000,- i perioden. Seksjonens
oppsparte midler skal benyttesfør det benyttesfelles NLF-midler.
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Sak 007/16

Hederstegn 2016
En presentasjon utarbeidet av Hederstegnskomiteens leder ble gjennomgått.
I nnstillingen fra komiteen er på totalt ti NLF-hederstegn samt to FAIhederstegn. Fire av NLF-hederstegnene var allerede tildelt før styremøtet på
bakgrunn av beslutninger i presidentskapet. Ytterligere to hederstegn er til
behandling i berørte seksjoner og vil eventuelt komme til forbundsstyret på et
senere møte.

Vedtak:

Forbundsstyret slutter seg til innstillingenefra Hederstegnskomiteen. Også de
fire hederstegnene som har blitt utdelt tidligere i år etter beslutning i
presidentskapet, gis tilslutning fra hele forbundsstyret.

Sak 008/16

Tilbud fra utenlandske spillselskaper om sponsoravtaler for NLF-klubber
Sekretariatet har blitt kontaktet av to medlemsklubber som har blitt kontaktet
av utenlandsk spillselskap som har ønsket å kjøpe tjenester av klubbene og
også tilbudt sponsoravtaler. Klubbene har sett at dette kan være i konflikt
med norsk idretts samarbeid med Norsk Tipping, og har kontaktet forbundet.
N LF har oversendt sakene til NIF som har gjort juridiske vurderinger og
anbefalt NLFs styre å gjøre prinsippvedtak.

Vedtak:

Medlemskap i Norges Luftsportforbund skal væreforbeholdt idrettslag som
respekterer og håndhever Idrettsstyrets vedtak i sak 35 i 2016 om
enerettsmodellen i norsk idrett.
Norges Luftsportforbundforutsetter atforbundet kontaktes dersom idrettslag
eller enkeltpersoner mottar tilbud om samarbeid med selskaper som tilbyr
pengespill ikke godkjent av NIF.

Sak 009/16

Styrking av NLFs administrative kapasitet innen anlegg ved konsulenthjelp
Etter en gjennomgang av NLFs plan for perioden 2015 — 2017 synes det som
om en forsterkning på anleggsfronten er nødvendig. Det er i hovedsak
flyplassituasjonen på Østlandet som er kritisk, men det er også registrert
behov for annen bistand på anleggssektoren. Det er identifisert en godt
kvalifisert person som er interessert i en oppgave med varighet fra 16 — 30
måneder. Omfanget blir i størrelsesorden 40 %— 60 % av en stilling fra
oppstart og ut 2016. Deretter redusert til 20 %— 50 % av en stilling.

Vedtak:
Generalsekretæren gisfullmakt til å inngå avtale med aktuell konsulent i h.h.t.
de beskrevne rammer. Styretforutsetter at det geografiske området blir noe
større enn først beskrevet i styredokumentet. Målsettingen er at konsulenten
begynner på oppdraget i september i år.
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Sak 010/16

Norges Idrettsforbunds ledermøte 3. og 4. juni 2016
De år det ikke avholdes Idrettsting er det ledermøter i Norges Idrettsforbund.
Årets ledermøte er på Fornebu.

Vedtak:

Mariann Brattland representerer NLF på ledermøtet i NIF 3. og 4.juni 2016.
Generalsekretæren deltar som observatør.

Sak 011/16

Sak fra Mikroflyseksjonens styre vedrørende navn på seksjonen
Petter Faye-Lund orienterte om arbeidet i Mikroflyseksjonen og de
vurderinger som er gjort rundt mulig endring av navnet på seksjonen.
Forbundsstyret drøftet forskjellige elementer ved en navne- og
begrepsendring fra "mikro" til "ultra". Det legges til grunn at en her enten
mener "ultralett fly" eller "ultrafly". Begrepet "ultra" alene har en spesifikk
betydning med synonymer som "ekstrem" eller "radikal", mens begrepet
« ultralett fly" slik sett kan tolkes som et "ekstremt lett fly".
Forbundsstyret merker seg at et samlet styre i Mikroflyseksjonen står bak
saksframlegget. Ettersom det nå er en regulatorisk bevegelse i Norge og
Europa, som kan åpne for høyere tillatte vektgrenser for europeiske
mikrofly/UL-fly enn det som i dag er tillatt, kan det kanskje være mot sin
hensikt å endre begrepet på kategorien i motsatt retning, mot lettere fly, slik
"ultralett" kan henlede til.
Forbundsstyret anfører også at begrepet "mikrofly" i over 25 år har vært
forbundet med en type og klasse fly som har grepet om seg i omfang, og at
begrepet således er vel innarbeidet i både dagligtale og regelverk. Mange
forbinder mikrofly med en solid aktivitet, og internt i styret er man godt kjent
med det omfattende sikkerhetsarbeidet som legges ned.
Om en ser noen få år frem i tid, vil en kunne se flere nye vekt- og
sertifikatklasser, som gjør at hele begrepsapparatet UL-fly, mikrofly, LSA-fly og
motorfly vil kunne måtte vurderes revidert. Mens disse klassene i dag
betegner vektklasser eller fremdriftstype, vil et fremtidig begrep som
"sportsfly» kanskje enda bedre definere bruken, mer enn vekten, enn dagens
begreper.

Vedtak:

I lys av de endringer som kan komme til å skje, senderforbundsstyret saken
tilbake til Mikroflyseksjonen med anmodning om at den revurderes eller
"legges på is" til neste årsskifte, og så eventuelt tasfrem ogfremmes på nytt, i
lys av den utviklingen som kan ha skjedd til da.
Erik Skarbøvik ber om åfå tilført protokollen at han uforbeholdent støtter
seksjonen som ønsker å skifte navn og mener de bør stillesfritt i saken.

Sak 012/16

Sak fra Motorflyseksjonens styre vedrørende salg av flyplasser i Norge
Stig Hoftaniska orienterte om drøftingene i seksjonsstyret på bakgrunn av den
bekymringsfulle situasjonen der man stadig ser at flyplasser, eller tilgangen på
flyplasser, går tapt. Problemet er spesielt stort på Østlandet.
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Motorflyseksjonen er først og fremst opptatt av at forbundet aktivt følger
med når det skjer noe som kan få følger for tilgangen på flyplasser, samt at
det gjøres vurderinger om mulig kjøp eller organisering av potensielle kjøpere.
Vedtak:

Det aktuellefagområdetforsterkes betydelig når konsulent på
anleggsområdet begynner på høsten 2016. Videre vil ytterligere presiseringer
av behov kunne gjøres når ny langtidsplan er til behandling i styretførjul 2016
og senere skalfremleggesfor vedtak på Luftsportstinget den 2. april2017.

Sak 013/16

Sak fra Motorflyseksjonens styre vedrørende kommersiell anvendelse av
anlegg som eies av NLF
Stig Hoftaniska orienterte om diskusjonene i seksjonsstyret som i hovedsak
kom opp ett at NLFs styre sist høst hadde til diskusjon om forbundets anlegg
skulle kunne stilles til disposisjon for å avhjelpe behov for å innlosjere
asylsøkere og flyktninger. Det gjøres også andre utleieavtaler som ikke har
direkte tilknytning til NLFs aktiviteter.

Vedtak:

De betraktninger som fremlegges blir ivaretatt av arbeidsgruppen «Nye NLF
Anlegg» som ledes av Frode Finnes Larsen. Det ble av styremedlemmer som
har inngående kjennskap til driften av enkelte av NLFs anlegg understreket at
uten en god andel brukere utenfor NLFs rekker, vil det ikke være mulig å oppnå
balanse i driften av de aktuelle anleggene.

Sak 014/16

Sak fra Fallskjermseksjonen vedrørende mulig World Cup i 2018
Jan Erik Dietrichson orienterte om at det vurderes å søke om å arrangere
World Cup i flyging i vindtunnel på Voss i 2018. Saken kom opp rett i forkant
av møtet og styrerepresentanten antok at det ville være tidsnok å fremlegge
saken for styret på møtet i juni, men ville ved å fremlegge saken allerede på
møte 01/16 sikre at man ikke kommer i noe tidspress.

Vedtak:

Forbundsstyret gir sin prinsipielle støtte til atforbundet og den lokale klubben
kan søke om arrangementet. Detforutsettes at mer detaljerte planer, inklusive
budsjett,fremleggesforforbundsstyret på et senere møte.

Orienteringssaker
0-01/16

Orientering om salget av forbundets siste 20 % eierandel i Luftfartsskolen AS
Tor Schaathun orienterte om salget som ble gjennomført i november. Dette
var i tråd med føringene fra NLFs styre. Realiseringen av aksjeposten gav
svært liten resultateffekt.

0-02/16

Norsk Luftsportstilsyn (NLT)
Generalsekretæren orienterte om Samferdselsdepartementets (SD)
utnevnelse av NLF som ansvarlig nasjonal myndighet for utdanning og
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lisensiering av ballongførere og seilflypiloter. Andreas Mourud er engasjert
som administrativ leder for enheten. SD har godkjent navnet Norsk
Luftsportstilsyn (NLT).
0-03/16

Prosjekt Nye Utdanninger
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-04/16

Rapport, medlemmer og klubber
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-05/16

Rapport, økonomi
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-06/16

Rapport, luftrom og anlegg
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-07/16

Rapport Luftsportsuka 2016
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-08/16

Rapport fra ungdomsutvalget og samtlige seksjoner
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.
-Ungdomsutvalget
-Ballongseksjonen
-Fallskjermseksjonen
-Hang- og Paragliderseksjonen
-Modellflyseksjonen
-Mikroflyseksjonen
-Motorflyseksjonen
-Seilflyseksjonen

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til informasjon.

Møtet hevet kl. 2025.
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