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NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Avholdt som e-postmøte 12. - 14. november

Deltakere:

Presidentskapet: Rebecca Hansen, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Thomas K. Becke, 2. visepresident

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet gjennomført på bakgrunn av e-post utsendt av generalsekretæren til
presidentskapet fredag formiddag, 12. november. Norges Luftsportforbund må sende sitt
høringssvar til Norges ldrettsforbund på mandag 15. november

Møtet var sammenkalt på bakgrunn av at Norges Luftsportforbunds høringssvar skal være
politisk behandlet i organisasjonen.
Prioriteringen er forankret i forbundets utviklings- og handlingsplan som første punkt for
perioden 2022 — 2025. Planen ble vedtatt av Luftsportstinget den 16. oktober 2021.
https://www.nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/nlf utviklings
og handlingspian 2022-2025 version 2.0 vedtatt per 202L 10.16 .pdf

I ledergruppens behandling av saken ble det understreket at forbundet også har andre svært
viktige anleggssaker, men at de bør følges opp i andre spor og at det rette er å opprettholde
anleggssaken i Oslo-området som høyeste prioriterte anlegg i saken som nå skal besvares til
Norges ldrettsforbund.

Sak L-08/21 Norges Luftsportforbunds svar på Norges ldrettsforbunds høringsbrev om
strategisk viktige anlegg i idrettskretser og særforbund

Ledergruppen ble av administrasjonen forelagt et utkast til høringssvar på
idrettsforbundets utsendelse i august. Det ble avklart at i forhold til det
politiske arbeidet som Norges ldrettsforbund skal gjøre i denne sammenheng,

Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2021 06 12. — 14. november Side i



og som i hovedsak går på å sikre finansiering, at det er viktig at luftsporten er
tydelig med prioriteringen av luftsportsanlegg i Oslo-området.
De øvrige viktige anleggssakene følges opp langs andre spor.

Vedtak: Ledergruppen kom med noen innspill til administrasjon ens utkast til brev.
Disse punktene bes innarbeidet og brevet skal sendes til Norges ldrettsforbund
på mandag 15. november.

Johntirik Laupsa
generalsekretær (referent)

(sign)
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