Protokoll NLFs ledergruppe

NORGES
LUFTSPORTFORBOND

Møte 04/17
Avholdt per e-post 17. juli — 8. august 2017
Deltakere:
Presidentskapet:

Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Ledergruppen hadde behov for å få gjort tre avklaringer. En sak som følge av oppstått
utfordring med septiktank på anlegget Østre Æra. De to andre er avklaringer på hvem fra
presidentskapet som skal delta sammen med administrasjonen på to møter/konferanser.

Sak 1-16/17

Septiktank på Østre Æra. Behov for umiddelbar utbedring.
Fallskjermseksjonens fag- og avdelingssjef har fremlagt for generalsekretæren
en sak med at det har oppstått problem med septiktanken på
fallskjermanlegget på Østre Æra. Tanken lekker i inntaket og den må tømmes
hver annen uke. Faren for at septik kan renne ut i grunnen er stor.
Fallskjermseksjonens leder, seksjonens fag- og avdelingssjef og
generalsekretæren innstiller på at utbedringen skal iverksettes umiddelbart.
Utskifting var ikke planlagt nå, men kostnaden synes allikevel å være innenfor
den totale rammen som er vedtatt for vedlikeholdsarbeid i tingperioden.
Kostnaden til ny septiktank er om lag kr. 90.000,- ex. mva. Arbeidet kan bli
utført i uke 31 under forutsetning av umiddelbar bestilling.

Vedtak:

En enstemmig ledergruppe gir Fallskjermseksjonen fullmakt til å iverksette
tiltaket. Det miljømessige ansvaret er et viktig i denne sammenheng.
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Sak L-17/17

Nordic Coordinating Meeting 2017
Møtet avholdes i København 9. og 10. september. Fra NLFs administrasjon
deltar rådgiver Torkell Sætervadet og generalsekretær John Eirik Laupsa. Det
bør også være en representant fra NLFs presidentskap.

Vedtak:

Visepresident Mariann Brattland deltar på NCM 2017sammen med de to
representantenefra NLFs administrasjon.

Sak A-18/17 FAI General Conference 2017
Årets konferanse avholdes i Lausanne, Sveits i dagene 25. — 28. oktober.
Ledergruppens sak er en oppfølging av Luftsportstyrets sak 041/17 som ble
behandlet 14. juni.
Vedtak:

Visepresident Mariann Brattland deltar på FAI General Conference 2017
sammen med generalsekretæren. Årets konferanse er Brattlandsførste mens
generalsekretæren deltarforfemte gang. Mariann Brattland ønsker at John
Eirik Laupsa er NLFs delegat og at hun denne gangen deltar som observatør.

Siste e-post i sakene er sendt fra Mariann Brattland til John Eirik Laupsa den 8. august.

Ro Liland
President

n Eirik .upsa
rent
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