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Sak L-14/22 Vare- og tjenestemomskompensasjonsordningen
Saken har kommet opp som følge av at en medlemsklubb har tatt opp
spørsmålet hvorfor de må være henvist til å benytte én bestemt ordning når
det hvert år søkes om kompensasjon for merverdiavgift som klubben har
innbetalt foregående kalenderår.
Representanten fra den aktuelle klubben har satt seg grundig inn i
bakgrunnsmaterialet og har tydelig adressert at hans klubb ville kommet langt
bedre ut av å kunne benytte en såkalt «dokumentert ordning» istedenfor
«forenklet ordning» når det søkes om refusjon for vare- og tjenestemoms.
Kulturministeren uttalte i november 2021 at frivilligheten nå skal få tilbake all
moms som betales på varer og tjenester. Politikernes intensjon synes derved å
være helt tydelig.
Som medlem av NLF, og derigjennom Norges ldrettsforbund (NIF), er våre
medlemsklubber å anse som underledd av NIF og må søke i den ordning som
hovedleddet har anvist. NIF har bestemt at forenklet ordning skal brukes i
idretten.
Spørsmålet som klubben stiller NLF er om de må melde seg ut av idretten for å
kunne få tilgang til å søke i dokumentert ordning.
Sammen med NLFs kontorsjef og generalsekretær har klubbrepresentanten
presentert problemstillingen for NIF på både administrativt- og politisk nivå.

_____
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Klubben henvendte seg til NLF tidlig i 2022, og det ble gjort flere henvendelser
til NIFs administrasjon i første kvartal (både fra klubbrepresentanten og NLF5
representanter). Den 2. mai ble det avholdt møte i NLF5 lokaler hvor blant
annet medlem av NIFs presidentskap deltok. Vedkommende skulle ta saken
videre derfra både mot administrasjonen og NIFs presidentskap samt for
ldrettsstyret for øvrig.
Da det ble liten respons på våre fremstøt før sommerferien, forsøkte NLF ved
henvendelser til sentrale personer i både i NIFs administrasjon og politiske
ledelse under Arendalsuka i august og på NIPA (Norsk ldrettspolitisk Arena) på
Ørland i begynnelsen av september for å få NIF til å gripe fatt i saken og gi den
nødvendig prioritet.
ldrettsstyrets representanter, Erik Unaas som er NLFs kontakt i NIF-styret, og
Zaineb Al-Samarai har begge engasjert seg sterkt i saken og bad om at den ble
satt på agendaen under ldrettsstyrets møte 20. og 21. september. Det synes
som om NIF-styret nå ser alvoret i saken, men vii luftsporten opplever
allikevel ikke at NIF-ledelsen gir saken tilstrekkelig prioritet. I protokollen fra
NIFs styremøte står det som vedtak at NIF vil diskutere saken med
myndighetene på et egnet tidspunkt.
Norges Luftsportforbund, som så langt har jobbet mot at NlFs ledelse skulle gå
i front for å få tatt saken opp med myndighetene, innser at vi må sørge for å få
flere medspillere i idretten på saken og deretter sammen med våre
medspillere i ldrettsstyret, be om et møte med politisk ledelse i Kultur- og
likestillingsdepartementet (KUD).
Det er allerede avtalt at NLF skal gi en presentasjon av problemstillingen på
det digitale medlemsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) som
skal avholdes onsdag 28. september.
Medlemsklubben som har presentert saken for NLF er et allianseidrettslag
med en stor flyklubb i forbundet. Det skal avholdes et møte med styrene i de
to aktuelle klubbene og representanter fra NLF og NIF er invitert til å drøfte
saken med de aktuelle klubbene. Møtet vil trolig finne sted tidlig i oktober.

Ledergruppen ser at saken er svært alvorlig og at det for enkelte klubber kan
bety mye økonomisk å få tilgang til å søke momskompensasjon i dokumentert
ordning. Etter NLF-ledelsens forståelse må det være mange andre i norsk
idrett som bør ha stor interesse av å kunne få tilgang til å velge ordning. Det
kan ikke være intensjonen at klubber og lag skal kunne oppnå gunstigere
ordninger ved å melde seg ut av idretten. Saken gis høyeste prioritet i NLF og
vi vil sammen med de medlemmene av NIF5 styre som ønsker høy prioritering
av saken å jobbe for å ha en større gruppe av særforbund bak oss når vi
henvender oss til myndighetene. Vi vil arbeide for en forskriftsendring.
NLF ønsker at forskriften skal endres slik at begge ordninger skal være
tilgjengelige for organisasjonsledd i idretten. De som måtte velge
dokumentert ordning kan avstå fra søknad gjennom sentralleddet og de som
ønsker å forbli i forenklet ordning fortsetter som før. Derved vil en slik løsning
heller ikke påføre merarbeid for NIFs administrasjon. Arbeidet med å få åpnet f) “

for begge ordninger er ikke for at noen skal få mer på bekostning av andre.
Målet er å oppnå det som er uttalt av politisk ledelse.
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Vedtak: Ledergruppen i NLF vil jobbe må/rettet mot åfå endret farskriften slik at både
forenklet og dokumentert ordning blir tilgjengelig for medlemsklubber i NIF.

Sak L-15/22 Behov for rehabilitering av Iuftsportsanlegget på østre Æra i Åmot
Det er Fallskjermseksjonen i NLF (F/NLF) som disponerer og forvalter anlegget.
Seksjonsstyrets leder har henvendt seg til NLFs ledergruppe i forbindelse med
at det har oppstått forhold som muligens tilsier at det bør gjøres enkelte
umiddelbare tiltak for å kunne ivareta anlegget på en forsvarlig måte.
Det viktigste enkeltelementet er tilgangen på vann som i den senere tid har
blitt betydelig dårligere. Det er også andre bygningsmessige forhold, men
disse har ikke blitt vurdert som like prekære.
Styret i F/NLF har drøftet saken og konkludert med at de ikke vil arbeide for at
det skal fattes noen bindende beslutninger nå, og derved heller ikke iverksette
noe arbeid uten at sakskomplekset er innarbeidet i forslaget til handlingsplan
og budsjett som fremlegges for seksjonsmøte og luftsportsting i mars 2023.
Et viktig forhold knyttet til rehabilitering av et anlegg som har fått spillemidler
tidligere, er å undersøke om hele — eller deler av de planlagte tiltakene er
berettiget spillemidler. Fallskjermseksjonen er godt i gang med en slik prosess
og har kontakt med både Åmot kommune og Innlandet fylkeskommune.

Vedtak: Ledergruppen takket for orienteringen om den tekniske statusen for enkelte
deler av anlegget på Østre Æra. Det mest kritiske og samtidig mest
kostnadskrevende er vann inn til anlegget.

Beslutningene om tiltakene, inklusiv finansiering, gjøres i h.h.t. ordinære
bes/utningsprosesser i NLF som er via behandling på ordinært seksjonsmØte og
luftsportsting. Man anser det ikke å være så kritisk for funksjona/iteten for
sesongen 2023 at man vurderer å gjøre noe som rokker ved dette.

Det er dermed full enighet om at det ikke iverksettes noen umiddelbare tiltak
nå på høsten 2022. Åmot kommune har søknadsfrist 15. oktober hvert år.
F/NLF har forberedt en søknad som omfatter så mange elementer som mulig i
en rehabilitering og sørger for at denne fremmes innen fristen i år. Det
viktigste i denne omgang er å komme inn på prioriterings/isten i Åmot
Kommune med godkjent ti/tak, En godkjent søknad vil ikke på noen måte
forplikte NLF å gjennomføre tiltaket, samt at endring av tiltak iforhold til det
som står beskrevet i søknaden er normalt. NLF har gjort til dels store endringer
i tidligere spillemiddeiprosjekter.

gen ralsekretær (referent)

Protokoll fra møte i NLF5 ledergruppe 2022 03 22. september Side 3


