Utkast til mandat for NLFs Jentenettverk
Bakgrunn/hensikt: Norges Luftsportforbund har en kvinneandel på 2 %. Dette er svært lavt,
og det er nødvendig med et fokus på dette for å få til en økning av kvinner i luftsporten.
NLFs Jentenettverk har til hovedformål å styrke fellesskapet og gi trygghet for jenter i en
mannsdominert idrett. Det skal jobbes for at kvinner skal føle seg likestilte i NLF, både på det
faglige, tekniske og sosiale plan.
NLFs Jentenettverk skal være en trygg arena, der jenter som føler behov for et fellesskap med
andre jenter, kan henvende seg.
Mål: Målet med Jentenettverket er å fokusere på likestilling i luftsportsmiljøet, og at jenter
som er utøvere skal føle seg trygge på at de er gode nok. Som jente i NLF skal man ikke
verken bli særbehandlet eller undervurdert, men behandles som en jevnbyrdig utøver.
Det skal også jobbes aktivt for økt rekruttering av jenter til luftsporten.
Gjennomføring: Det vil i påfølgende år (2019/2020) kunne brukes kr. 10 000,- i tildelte
midler. Utover dette bør det kunne søkes NLF om å få tildelt en årlig sum for å gjennomføre
minst ett årlig arrangement i regi av NLFs Jentenettverk. Opplegget rundt det årlige
arrangementet skal være på høyt faglig og sosialt nivå, gjerne med innleid intern/ekstern
foredragsholder. Hensikten skal være at dette blir et arrangement der så mange jenter som
mulig samles, at også guttene ønsker å stille opp! Det gode og likestilte miljøet får vi ved at
guttene og jentene utøver luftsport sammen på de samme premissene.
Det skal lages en underside på NLF sin hjemmeside som inneholder kontaktinfo, samt info
om arrangement i Jentenettverket.
Kommunikasjon og koordinering i Jentenettverket skal hovedsakelig skje på facebookgruppen
”Jenter i luftsport”. Her skal det aktivt jobbes for å øke aktiviteten og rekrutteringen til
luftsporten.
Hver seksjon skal oppnevne ei jente som har ansvaret for oppfølging av Jentenettverket.

