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Seksjonsmøte 2021 

Program 
Fredag 15. oktober  

18:00 – 20:00 Seksjonsmøte ballong 

Ettermiddag/ 

Kveld 

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme 

hotellet på fredag. Noen seksjoner skal avholde styremøte 

Buffetmiddag fra kl. 18:00 til kl. 22:00 

Lørdag 16. oktober  

 Ankomst / frokost 

09:15 - 09:45 Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene 

10:00 - 15:00 Seksjonsmøter (fallskjerm, HPS, modellfly, motorfly, seilfly og 

sportsfly) 

11:30 - 14:00 Lunsj for møtedeltakerne (Gruppe I kl. 11:30 / gruppe II kl. 13:00)  

14:15 - 14:45 Registrering av delegater til Luftsportstinget 2021 

15:00 - ca. 18:00 Luftsportstinget 2021 

  

19:15 Aperitiff 

20:00 Tingmiddag 

Søndag 17. 

oktober 

 

 
Frokost 

10:00 HPS-seksjonen har ledermøte på søndag 

10:00 - 12:15 Fellesprogram (Gjennomgang av idrettens og luftsportens 

forskjellige tjenester og systemer) 

11:30 -14:00 Lunsj 
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Saksliste 
 
 

Seksjonsmøtet skal: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 
 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 
3. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen 

og et tellekorps på 3 personer. 
 

4. Velge en representant og en vararepresentant til luftsportstinget 
 
5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2019 og 20120. 
 
6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2019 og 2020 i revidert stand. 
 
7. Behandle innkomne forslag og saker. 

 
8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2022 og 2023. 
 
9. Fastsette utviklingsplan og budsjett for seksjonen for perioden 2022 – 2025. 

 
10. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget. 

 
11. Velge: 

a) Seksjonsstyre  
b) Valgkomité  

 
 

Sak 1.  Godkjenne de fremmøtte representanter 
 
På seksjonsmøtet møter med stemmerett: 
 
1) Seksjonsstyret  7 stemmer 
 
2) Ballongklubben Frisk Bris har en representant med stemmerett.  
 
Alle andre medlemmer i ballongseksjonen kan delta på møtet som observatører. 
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Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
 

Innkallingen 
Formell innkalling ble sendt pr E-post til alle klubbene med påmeldingsinformasjon 11.august 
2021.  
 
Sakspapirene (årsberetning NLF, saksdokumentene til Luftsportstinget og saksdokumentene 
til seksjonsårsmøtet F/NLF) ble gjort tilgjengelig på NLFs hjemmesider fredag 1. oktober 
2021.  
 

Saksliste – se side 2 i dette heftet. 

 
Forslag til forretningsorden 
 
1. Seksjonsmøtet ledes av den valgte dirigent. 
 
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
 Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 minutter første 

gang og 3 minutter annen og tredje gang. 
 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter 
at strek er satt. 

 
4. Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg. 
 
5. I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall 

avgitte stemmer for og imot. 
 
 

Sak 3.  Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å 
undertegne protokollen og tellekorps på 3 personer. 
 
Dirigent: Reidar Bratsberg (styreleder) 
Referenter: Fremmes på møtet. 
Undertegne protokollen: Fremmes på møtet 
Tellekorps: Fremmes på møtet  
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Sak 4.  Velge representanter til Luftsportstinget 
 
Seksjonens representant til Luftsportstinget: 
Seksjonen kan stille med en representant til luftsportstinget. Representanten velges for hele 
tingperioden, og derfor anmodes seksjonsmøtet om å velge ytterligere en representant som 
varamedlemmer som kan møte dersom det skulle bli behov for ekstraordinært Luftsportsting i 
perioden. 

 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å velge en representant og en vararepresentant til 
Luftsportstinget. 
 

Sak 5.  Behandle årsberetning for seksjonen for 2019 og 2020 
 
Årsberetning for seksjonen er en integrert del av årsberetningen til NLF som er lagt ut på 
nlf.no og sendt alle representantene. Styreleder Reidar Bratsberg presenterer kortfattet 
styrets arbeid i tingperioden. (Presentasjon fremlegges i møtet) 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Årsberetning for seksjonen for 2019 og 2020 godkjennes som fremlagt av styret. 
 

Sak 6.  Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2019 og 
2020 i revidert stand. 
 

Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2019 

   Inntekter Kostnader  Resultat Budsjett 

Landslag FF     0 -5 000 

Seksjonsstyret   -1 462 -1 462 -3 000 

Seksjonsmøtet   -1 788 -1 788 0 

Administrasjon/drift   -7 551 -7 551 -52 000 

Andre inntekter 364   364 0 

Medlemskontingent 5 700   5 700 6 000 

Lisensinntekter 405   405 1 000 

Rammetilskudd NIF 5 000   5 000 5 000 

SUM TOTALT 11 469 -10 801 668 -48 000 

 
Seksjonens regnskap og budsjett på prosjektnivå 2020 

  Inntekter Kostnader  Resultat Budsjett 

Administrasjon/drift   -4 299 -4 299 -58 000 

Andre inntekter 
inkl.renter 443   443 0 

Medlemskontingent 5 700   5 700 5 000 

Rammetilskudd NIF 5 000   5 000 5 000 

SUM TOTALT 11 143 -4 299 6 844 -48 000 

Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
Seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2019 og 2020 godkjennes som fremlagt av 
styret. 
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Sak 7.  Behandle innkomne forslag og saker 
 
Endring av styrets størrelse 

VI er en liten seksjon med et stort styre. Dette gir blant annet utfordringer i forbindelse med 
krav om kvinneandel blant styrerepresentanter. Styret foreslår å endre styrets 
sammensetning til å bestå av to medlemmer pluss leder og varamedlemmer. Samtidig 
foreslås det å avholde åpne styremøter hvor alle medlemmer av seksjonen kan delta med 
talerett, dog uten stemmerett. 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
«Ballongseksjonens styre skal bestå av leder, nestleder og ett styremedlem. Det velges også 
to varamedlemmer» 
 

Sak 8.  Fastsette seksjonskontingenter og avgifter 
 
Styre foreslår følgende seksjonskontingenter for 202 og 2023: 
 

Medlemskategori 2022 2023 

Senior 300 300 

Junior 300 300 

Ungdom 300 300 

Barn 0 0 

Pensjonist/ufør 300 300 

Støttemedlem 300 300 

Familiemedlem 300 300 

 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Seksjonskontingentene for 2022 og 2023 godkjennes 
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Sak 9.  Fastsette utviklingsplan og budsjett for seksjonen 
 

Her følger styrets forslag til utviklingsplan og budsjett for seksjonen: 
 

Utviklings- og handlingsplan 2022 – 2025 
 

Ballongseksjonen er forbundets minste seksjon med ca 25 medlemmer. 

1. Sikkerhet 

Seksjonen deler forbundets nullvisjon for ulykker.  Ta i bruk OBSREG for 

hendelsesrapportering. 

Delta i sentrale programmer og kampanjer. 

 

2. Anlegg 

Ballongseksjonen har begrenset behov for anlegg, men vil arbeide for en ordning for trygg 

parkering av ballonger med gass samt tilgang til et verksted eller lignende med plass til å 

legge ut ballonghylster for reparasjoner. 

 

3. Luftrom 

Seksjonens behov faller sammen med behovet til andre seksjoner i forbundet.  Siden vår 

aktivitet representerer svært lav risiko for tredjepartskader, vil seksjonen jobbe for permanent 

unntak fra restriksjonsområder i byene. 

 

4. Regelverk 

Seksjonen slutter seg til det felleseuropeiske regelverket for luftfart.  Seksjonen skal bli 

operativ innen utdanning av nye piloter innenfor de nye EASA-reglene, og gjøre de 

håndterbare for våre medlemmer 

 

5. Rekruttering 

Seksjonen ønsker å jobbe for mer aktivitet og flere utøvere av ballongflyging. Dette 

nødvendiggjør større utdanningskapasitet, med utdanning av instruktører og eventuelt 

samarbeid med europeiske utdanningsorganisasjoner.  

 

6. Konkurranser og toppidrett 

Gitt seksjonens størrelse, følger det et relativt lavt ambisjonsnivå for deltakelse i 

internasjonale konkurranser. Seksjonen skal oppmuntre til og støtte norsk deltakelse hvert år, 

og søke å arrangere norgesmesterskap i ballong årlig 

 

7. Internasjonalt arbeid 

Seksjonen skal fortsatt samarbeide med de nordiske landene for koordinering og 

representasjon internasjonalt. Seksjonen skal legge til rette for og oppfordre til deltakelse i 

ballongfestivaler etc internasjonalt.   

 

8. Økonomi 

Som forbundets minste seksjon, har ballongseksjonen begrensede både inntekter og utgifter. I 

anledning innfasing av nytt regelverk, bruker seksjonen av oppspart kapital. Gitt at seksjonen 

lykkes i å øke utdanningskapasitet og rekruttere flere medlemmer, vil inntektene øke.  
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Med bakgrunn i ovenstående utviklingsplan fremmer styret følgende forslag til budsjett: 
  2022 2023 2024 2025 

INNTEKTER         

NIF grunntilskudd 5000 5000 5000 5000 

NLF adm tilsk. 25000 25000     

Seksjonskontingent 5000 5500 6000 6500 

Sum inntekter 35000 35500 11000 11500 

          

UTGIFTER         

Deltakeravgift EM/VM 4000 4000 4000 4500 

Kontrollantutgifter 2000 2000 2000 2000 

Seksjonsstyret 3000 3000 5000 5000 

Fagkontakt 31000 31500 0 0 

Sum kostnader 40000 40500 11000 11500 

          

RESULTAT -5000 -5000 0 0 

 
 
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Utviklingsplan og budsjett perioden godkjennes. 
 

Sak 10.  Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på 
Luftsportstinget 
 

Det vises her til sakspapirene til Luftsportstinget som er vedlagt som eget dokument. 
 
Seksjonsmøtet avgjør hvor detaljert og inngående man skal drøfte de enkelte sakene 
som skal opp på tinget. 
 
Seksjonsmøtet kan ikke instruere tingrepresentanten som er valgt under sak 4.  
 

Sak 11.  Foreta valg 
 

Seksjonsmøtet skal velge:  
A) Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, minst ett og maksimalt fem 

styremedlemmer hvorav én person skal være ungdom.  
 

B) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
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A) Seksjonsstyre. 
Valgkomiteen har innstiller følgende kandidater til nytt styre: 
 
Leder:  Reidar Bratsberg 
Nestleder: Hans Rune Mikkelsen 
 
Styremedlemmer: 

Mikael Klingberg 
Eirik Bruset 
Arild Solbakken 
Fredrikke Rusten 

 
 
B) Valgkomité. 
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valg av valgkomité for perioden 2021 – 
2022: 
 

Steffen Steffensen (leder) 
Fridtjof Rusten (medlem) 

 
 

Den som velges som leder av valgkomiteen inngår som medlem av NLFs 
sentrale valgkomite. 

 
 


