ProtokoU NLFs styre

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 2021 05
Avholdt 2. august som Teams fjernmøte
Deltakere:
Styret:

Asle Sudbø, president
Mariann Brattland, 2. visepresident
Reidar Bratsberg, ballong
Kristian Moxnes, fallskjerm
Espen G. Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold, fagkontakt (referent)
Jostein Tangen, til sak 045/21

Ikke deltatt:

Nic Nilsen, 1. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdomsrepresentant
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider

Møtestart kl. 19:00: Godkjenning av dagsorden og saksliste

Det ble vedtatt å følge rekkefølgen på utsendt saksliste med unntak av at
orienteringssak om økonomi (sak 0-23/21) behandles umiddelbart etter sak
045/21.
Jon Gunnar Wold i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent.
Jostein Tangen i NLFs administrasjon orienterer om arbeidet med
forberedelsene til seksjonsmøter og luftsportsting (sak 045/21).
Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.
Sak 044/21

Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2021 04, den 7. juni
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Noen kommentarer til saker i protokollen:
Sak 041/21: Norge har sendt lag til VM i fallskjermhopping (Mondiale) som
arrangeres i Russland nå i august. Per nå er laget på treningsleir i Russland.
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Sak 042/21: Vedr. Luftsportens dag, er det så langt kun seks klubber/steder
som har meldt fra til aktivitetskonsulenten om arrangement 28/29. august:
Paragliderklubb i Sogndal, Bodø, Fagernes, Skien, Kjeller og Bardufoss.
Frist 10. august for å komme på «NLFs arrangementsliste».
Luftsportsuka har per i dag 60 påmeldte. Tom mener å vite om mange flere
som planlegger deltakelse, men har ikke sett påmelding fra disse enda.
Sak 043/21: FAI er orientert om Norges kandidat til FAI VP for 2021 2022.
NLF har bedt om bekreftelse på vår melding, men har så langt ikke mottatt
noe. Skyldes trolig ferieavvikling, men blir purret før fristen utløper 15. august
om vi ikke mottar bekreftelse tidligere.
—

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 045/21

SeksjonsmØter og Luftsportstinget 2021
Kontorsjef Jostein Tangen orienterte om forberedelsene så langt, og hvilke
alternative løsninger som foreligger, samt administrasjonens forslag til vedtak.

Vedtak:

Det innkalles til seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021 den 16. oktober på
Gardermoen. Innkallingen, som sendes 13. august, skal også beskrive en plan
for gjennomføring av digitale seksjonsmøter og luftsportsting dersom fysiske
møter ikke kan gjennomføres.

Sak 046/21

Norges Luftsportforbunds delegat til ekstraordinært idrettsting i oktober
Luftsportstinget 2021 og Norges ldrettsforbunds ekstraordinære ting i 2021
kan kollidere i tid. Det er viktig at et komplett Luftsportstyre deltar på eget
ting, og det er også viktig at NLF er godt representert på NlFs ting.
Det er undersøkt med person som tidligere har deltatt i idrettens møter, bl.a.
flere idrettsting, om det kan være aktuelt å delta som NLFs representant.

Vedtak:

Tidligere luftsportspresident Arild Solbakken oppnevnes som delegat for
Norges Luftsportforbund på NIFs ekstraordinære ting på Gardermoen i
oktober.

Sak 47/21

Luftsportstyrets arbeid for å komme frem til forslag til ny valgkomité for NLF
Sittende valgkomite i forbundet fremmer forslag til alle posisjoner som skal
velges på luftsportstinget, med unntak av ny valgkomite. I praksis er det
Luftsportstyrets oppgave å foreslå leder og nestleder av NLFs valgkomite.
Medlemmene i forbundets valgkomite blir automatisk den personen som
velges som leder av hver av de syv seksjonenes valgkomiteer. Det er viktig at
kravet til kjønnsfordeling oppfylles i valgkomiteene, dette på lik linje med
styrer og alle andre komiteer.
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Vedtak:

Luftsportstyrets medlemmer, hvor alle som er seksjonsledere også har ansvar
for at det foreslås medlemmer til egen seksjons valgkomite, kan fremme
kandidater til vervet som leder og nestleder av NLFs valgkomite innen 10.
september. Forslagene fremmes til ledergruppen iforbun det. Luftsportstyret
vedtar sin innstilling til de to vervene på møtet 20. september.

Sak 048/21

Nominasjon til hederstegn for tildeling på høsten 2021
Det er tidsfrist for å nominere kandidater til hederstegn for påfølgende
kalenderår per 15. desember året før. Dersom det er spesielle årsaker, kan det
avvikes fra denne tidsfristen. Norges Luftsportforbund har mottatt
henvendelse som presidenten og generalsekretæren i fellesskap har gått inn
for at skal behandles nå. Underlag er oversendt til Hederstegnskomiteen for
innstilling.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar ti/deling iht. Hederstegnskomiteens innstilling.

Orienteringssak
0-23/21

Rapport økonomi
Det ble vist til utsendt rapport. Jostein Tangen fra administrasjonen
gjennomgikk rapporten, og besvarte spørsmål fra styret.

Styret tok orienteringssak 0-23/21 til etterretning.

Møtet hevet kl. 19:30.

Neste styremøte er mandag 20. september kl. 17:00 i Møllergata 39, Oslo.

tb
Asle Sudbø
President
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Gunnar Wold
eferent
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