Hastemøte i ungdomskomiteen i NLF angående COVID-19 14.03.2020

UK gjennomførte et hastemøte 14.03.20 i lys av den pågående korona-epidemien vi står ovenfor.
Møte ble satt kl 12:00. Alle UKs medlemmer deltok over internett. NIF og NLF har gått ut med
følgende informasjon «På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige
koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett,
treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. For klubber tilsluttet Norges
Luftsportforbund og dets medlemmer innebærer det at all luftsportsaktivitet, inkludert individuell
aktivitet, avlyses» (15.03.20). Dette innebærer at UKs planlagte aktiviteter for 2020 ikke lar seg
gjennomføre per dags dato. UK var enstemmige om at all planlagt aktivitet fremover utsettes på
ubestemt tid. UK velger å avlyse den planlagte Dakota-dagen 9 mai. Martin B kontakter Dakotakontaktpersonen og avlyser. UK ønsker å gjennomføre arrangementet når tiden er inne, og vil gi
beskjed om dette til Dakota. Jone vil fortsette å holde kontakt med komiteen som planlegger NM-uka
og luftsportsuka, og holder oss oppdaterte fortløpende.
UK mottok en mail fra Tom Brien angående Top Gun premieren i år. Tom kommer med gode ideer og
ønsker at UK reflekterer over hvordan vi kan bruke denne muligheten til ungdomsrekruttering. Vi står
nå ovenfor en periode, hvor et slikt prosjekt ikke lar seg gjennomføre, men UK tenker gjennom ideer
som kan brukes til dette prosjektet senere.
UK besluttet å bruke Dropboxkontoen til å arkivere saksdokumenter.
Bendik gir en oppdatering på Instagramprosjektet. Instagramkontoen til UK er etablert og det er lagt
en strategi for hvordan den skal drives i tiden fremover. UK har nå en egen Dropboxkonto hvor vi
lagrer bildene som skal ut i sosiale medier. I den tøffe perioden vi nå går inn i, vil sosiale medier være
en fin måte å nå ut til luftsportsungdom ved å spre litt glede med flotte luftsportsbilder.
Nytt møte planlagt 16 april 2020.
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