Protokoll NLFs ledergruppe

Møte 2020 03
Avholdt som fjernmøte per Teams – 28. oktober
Deltakere:
Presidentskapet:

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

Administrasjonen:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtestart kl. 19:00.
Alle møtedeltakerne deltok per Teams. Presidenten ledet møtet.
Protokollen fra ledergruppens møte 2020 02 ble tatt til etterretning av Luftsportstyret på
møte 2020 02, den 8. juni.

Sak L-08/20 Gjennomføring av styremøte 2020 04 samt strategisamling.
Møtene er vedtatt i styrets aktivitetsplan for 2020 og det er lagt opp til et
fysisk møte i forbundets lokaler i Oslo fredag ettermiddag/kveld 27. november
og på dagtid lørdag 28. november. Et typisk antall personer som vil delta på et
slikt styremøte/styreseminar vil være 11-15.
Ledergruppen drøftet utviklingen i koronasituasjonen, som har eskalert
betydelig den siste tiden. En samlet ledergruppe konstaterte at det vil være
utfordrende å samle Luftsportstyret fysisk når situasjonen er som den er, og
når en også tar høyde for at den i løpet av november kan eskalere ytterlige.
Samtidig uttrykker en samlet ledergruppe sterk beklagelse over at
Luftsportstyret ikke kan samles fysisk, og vil legge opp til fysiske møter så raskt
som overhodet mulig innenfor rammene av de restriksjoner som pålegges av
myndighetene nasjonalt, lokalt, og av Norges Idrettsforbund.
Vedtak:

Ledergruppen besluttet at styremøtet i november avholdes på digital
plattform.
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Sak L-09/20 Sikkerhetsarbeid / sikkerhetskampanje i NLF.
Det vises til vedtak på Luftsportstyrets møte 2020 03, sak 020/20.
Administrasjonen har arbeidet videre med saken og drøftet med leder av
forbundets sentrale sikkerhetskomité, Rolf Liland og leder av seilflyseksjonen,
Rebecca Hansen, som har vært initiativtaker til seksjonens «Takk for»kampanje. Hansen er også leverandør av lederutviklingsprogram i NLF
(rolleforståelse) gjennom selskapet VMConsulting. Utviklingsprogrammet er
forankret i styrevedtak.
Det synes nå mest aktuelt at NLF engasjerer VMConsulting til det felles tiltaket
som styret gikk inn for den 31. august. Ved at Hansen også sitter i
Luftsportstyret vil et eventuelt oppdrag bli behandlet i styret før iverksettelse.
En skisse for tiltaket er også drøftet med Harald Krogs Minnefond (HKF) som
har en samarbeidsavtale med NLF om sikkerhetsarbeid.
HKM har saken til vurdering i sitt styre og vil snarlig melde tilbake om de kan
bidra i saken og i så fall på hvilken måte og hvilke ressurser som kan stilles til
disposisjon.
Vedtak:

Ledergruppen besluttet at den ber Luftsportstyret drøfte, på prinsipielt
grunnlag, at et Luftsportstyre-medlem engasjeres på profesjonell basis som
ekstern ressurs for å bistå NLF faglig i sikkerhetskampanjen «Takk for».

Sak L-10/20

Koronasituasjonen i Norge. Tiltak i NLF inntil videre.
På bakgrunn av negativ utvikling av smittespredningen av Covid-19 i Norge, og
i særdeleshet i Oslo-området, har regjeringen i uke 44 presentert nye
retningslinjer og råd i skjerpende retning.
Norges Luftsportforbund har fra første stund tatt aktivt del i den nasjonale
dugnaden, og vil stå fast ved dette helt til vi igjen kan anse situasjonen som
avklart. NLF ledergruppen finner det derfor riktig å fastslå noen
prinsipper/retningslinjer som gjelder inntil smittesituasjonen tilsier at det er
forsvarlig å lette på restriksjonene.

Vedtak:

Ledergruppen besluttet følgende:
1. Luftsportforbundet oppfordrer til at all utøvelse av luftsport som kan
gjøres innenfor de rammene som er gitt i nasjonale og lokale
bestemmelser samt Norges Idrettsforbunds retningslinjer, gjennomføres
som planlagt.
2. Luftsportforbundet oppfordrer til at faglige og sosiale arrangementer
utsettes til myndighetenes råd tilsier at det er fornuftig å gjennomføre slike
samlinger, eller at samlingene gjennomføres elektronisk.
3. Luftsportsforbundet stenger sine lokaler i Møllergata 39. De ansatte har
hjemmekontor. Generalsekretæren kan gi enkeltpersoner, med særlige
behov, adgang til lokalene.
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Møtet avsluttet kl. 19:21

John Eirik Laupsa
generalsekretær (referent)
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Asle Sudbø (sign)
president
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