Protokoll NLFs styre

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 03/17
Avholdt 1. april, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Deltakere:
Styret:

Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
John Ole Hollenstein, ungdom
Arild Solbakken, ballong
Kristian Moxnes,fallskjerm
Ane Pedersen, hang-, para- og speedglider
Sigurd Brattetveit, mikrofly
Espen Bakke, modellfly
Linda Christine Lilleng, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær

Møtet satt kl. 1925.
Luftsportspresident Rolf Liland gratulerte samtlige medlemmer av styret med valget og
ønsket samtlige representanter velkommen til Luftsportstyret for tingperioden 2017 til 2019.
Selv hadde Liland blitt gjenvalgt for andre gang og gikk derved inn i sitt femte år som
l uftsportspresident.
En uke før luftsportstinget hadde generalsekretæren sendt ut en e-post til samtlige aktuelle
kandidater med melding om at det ville bli gjennomført møte for det nye luftsportstyret.
Samtlige medlemmer presenterte seg, og Luftsportstyret for tingperioden 2017 — 2019 ble
konstituert.

Sak 026/17

Utnevne styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til seksjonenes
styrer
Etter vedtak på Luftsportstinget 2017 var det kun seksjonenes ledere og
nestledere som ble valgt av tingforsamlingen. Øvrige styremedlemmer og
eventuelle varamedlemmer skal utnevnes av Luftsportstyret.
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Vedtak:

Luftsportstyret utnevnte styremedlemmer og varamedlemmer tilforbundets
syv seksjoner som innstiltfra seksjonsmøtene.

Sak 027/17

Bestemme tid og sted for Luftsportstyrets møte 04/2017 og 05/2017
Alternative datoer for de to aktuelle møtene hadde blitt utsendt på forhånd.
Generalsekretæren gjorde oppmerksom på at ved beslutning om den første
av de foreslåtte datoer for møte 04/2017 vil saksunderlag først bli utsendt
dagen før møtet mens den etablerte praksisen er utsendelse fem dager før.
Det ble også orientert om at møteplan for høsten skal bestemmes på møtet i
juni.

Vedtak:

Luftsportstyret besluttet at styremøte 04/2017 avholdes iforbundets lokaler
onsdag 19. april kl. 17:00 — 20:00. Ordinære rapporterfra ungdomsutvalg og
seksjonene blir ikke utsendt påforhånd, men representanteneforbereder en
muntlig rapportering på møtet. Rapporten sendes til sekretariatet senest en
uke etter møtet.
Møte 05/2017 avholdes på Ole Reistad Senter på Starmoen ved Elverum på
onsdag 14.juni kl. 15:00 —18:00.

Møtet ble hevet kl. 19:45.

Rol Liland
President
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