NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs ledergruppe

Møte 2019 05
Avholdt per telefon — 23. oktober
Deltakere:
Presidentskapet:

Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtestart kl. 15:00.
President og 2. v.p. deltok på telefon, mens 1. v.p. og generalsekretæren satt begge i
Møllergata i Oslo.
Protokollen fra ledergruppens møte 2019 04 som ble avholdt 23. september fremlegges for
Luftsportstyret sammen med protokoll fra dagens møte, møte 2019 05, på styrets møte som
er berammet 29. og 30. november.

Sak L-28/19

Innstilling til NLF-hederstegn
Forbundet har mottatt søknad fra en medlemsklubb som ønsker å tildele et
medlem NLFs gullnål etter svært mange års uegennyttig tjeneste for sin klubb.
Den aktuelle klubben skal markere et jubileum i november måned og ønsker
at eventuell tildeling kan skje der. Som følge av ønsket om tid for tildeling har
N LFs hederstegnskomite (HTK) behandlet søknaden og laget innstilling.
Normalt er det Luftsportstyret (LSST) som beslutter etter at HTK har gitt sin
a nbefaling. Luftsportstyret har sitt første møte er etter klubbjubileet og
beslutningen om hederstegnet fattes da av NLFs ledergruppe.

Vedtak:

Ledergruppen vedtok at søknaden fra medlemsklubben om at deres medlem
skal tildeles NLFs gullnål ble innvilget. Det ble samtidig besluttet at
generalsekretæren skal tildele nålen på klubbensjubileumsarrangement.
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gis.

Sak L-29/19 Norges Luftsportforbunds styreinstruks og delegasjonsreglement
Sammen med Norges Luftsportforbunds og Norges Idrettsforbunds lover, er
forbundets styreinstruks og delegasjonsreglement det som fastslår viktige
prinsipper for styring, beslutninger og ansvar i forbundet. I motsetning til
lovene hvor endringer må vedtas på h.h.v. luftsportsting og idrettsting, er det
N LFs styre som vedtar endringer i styre- og delegasjonsreglement.
Gjennom det arbeidet som ble iverksatt på høsten i 2018 med et program for
lederopplæring med stor vekt på rolleforståelse, har det kommet anbefalinger
fra konsulentselskapet som har utviklet programmet. VMConsulting anbefaler
at det gjøres to endringer i instruksen som gjør tydeligere skille mellom
beslutningskompetanse i faglige versus politiske saker.
Det anmerkes at NLFs instruks er bygget på en standard mal fra idretten hvor
grunnlaget er langt mindre bygget på myndighetsrelasjoner enn hva realiteten
er for Norges Luftsportforbund.
Vedtak:

Ledergruppen vil på Luftsportstyrets møte i novemberfremleggeforslag til
endring i NLFs styreinstruks og delegasjonsreglement. Formålet er en
tydeliggjøring av beslutningsprosesser ifaglige versus politiske saker.

Sak L-30/19 Prisfastsetting av NLFs lærebøker
Det vises til tidligere orienteringer i Luftsportstyret om arbeidet med utvikling
av lærebøker for mikroflyging (sportsflyging fra 01.01.2020), motorflyging og
seilflyging.
Den første av bøkene, Den store motorflyboken, blir klar i november og skal
lanseres på Motorflyseksjonens utdanningsseminar på Gardermoen den 2.
november.
Ledergruppen har utpekt Nic Nilsen som representant fra Luftsportstyret og
ledergruppen til å inngå i utvalgene som skal sette prisen på læremidlene.
Produktet skal være som trykket bok med stive permer eller som elektronisk
bok. I tillegg som en pakkeløsning hvor kunden kjøper bok og samtidig får
tilgang på den elektroniske versjonen. Det er pakkeløsningen vi mener at
kunden er best tjent med. Det har vært planlagt med at det ikke trykkes
opplag av bøker men heller benytte konseptet «print on demand». Dersom
kvalitetshensyn eller andre forhold, eksempelvis distribusjon, tilsier annen
løsning kan det bli endringer, dette avklares i administrasjonen.
De berørte seksjoner har fått i oppdrag å utpeke hver sin representant til å
i nngå i utvalget som skal prisfastsette læremidlene for sin aktivitet.
Mikroflyseksjonen har utpekt Stein Erik Lundblad, Motorflyseksjonen har
utpekt Ole Andre Utheim og Seilflyseksjonen har utpekt Johan Hegglund. Alle
er medlemmer av sine respektive seksjonsstyrer.
Fra administrasjonen deltar Jostein Tangen, Torkell Sætervadet og John Eirik
Laupsa i utvalgene.
Første møte ble avholdt torsdag 17. oktober og på dette møtet var det priser
for motorflyboken som skulle fastsettes. Ole Andre Utheim deltok på telefon
mens de fire andre satt sammen i Møllergata.
Beslutningen som ble fattet i utvalget var enstemmig.
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Vedtak:

Den store motorflyboken skal ha en salgspris på kr. 1.790,- som bok med stive
permer. I elektroniskform skal verket koste kr. 990,-. NLF ønsker atflest mulig
både har bok og elektronisk tilgang. Den samlede pakkeprisen (trykket bok +
elektronisk tilgang)settes derfor til kr. 2.190,Kostnader til porto/forsendelse kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte
kunde.
Medlemsklubber tilknyttet Motorflyseksjonens DTO-opplegg ble allerede ifjor
lovet ett eksemplar av boken uten kostnad. Så snart den trykkede boken er
klar blir disse bøkene tilsendt de aktuelle klubbene.

Sak L-31/19

Fremtidig blad-/ magasinstruktur i Norges Luftsportforbund
Det utgis fem magasiner hvor NLF selv er utgiver av fire og er deleier i det
femte. Forbundets virksomhet med utgivelse av disse magasinene på papir
har fulgt dagens modell over flere år. Samtidig har det skjedd store
forandringer i dette markedet ved en stadig dreining mot digitale magasiner.
Annonsemarkedet i trykte medier blir stadig vanskeligere og også
distribusjonen av blader til medlemmenes postadresser medfører mange
utfordringer. Det er prosesser på gang mot digitalisert magasin som alternativ
til trykket blad for enkelte av NLFs produkter. Diskusjonene om bladene
foregår for det meste isolert sett innen hver enkelt seksjon i forbundet. Det
bør gjøres en drøfting/ idedugnad av saken på tvers av alle seksjoner/
aktiviteter i forbundet.

Vedtak:

Ledergruppen setter «Idedugnad rundtfremtidig organisering av forbundets
magasiner på nett og papir» på agendaen for Luftsportstyrets møte i
november. Saken skal innledes ved at presidenten gir en presentasjon.

Sak L-32/19

Utkast til mandater i nye komiteer i NLF
Det er tidligere besluttet at det skal opprettes en sentral sikkerhetskomite i
forbundet. Jentenettverk skal også opprettes. Ledergruppen har vurdert
utkastene til mandat for NLFs sikkerhetskomite og NLFs jentenettverk.

Vedtak:

Ledergruppen ber generalsekretæren distribuere utkastene til mandat i
seksjonene slik at de kan benyttes i det videre arbeidet.

Møtet avsluttet kl. 15:42

gen:ralsekretær (referent)
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