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Protokoll NLFs styre                   
 

Møte 2023 01 

Avholdt 23. januar på Gardermoen 
 

Deltakere: 

Styret: Rebecca Hansen, president 
Nic. Nilsen, første visepresident 
Thomas K. Becke, andre visepresident 
Siri Christiansen, ungdomsrepresentant (via Teams) 
Reidar Bratsberg, ballong 
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider (via Teams) 
Espen Bakke, modellfly 
Bjørn Egenberg, motorfly 
Håvard Gangsås, seilfly 
Sigurd Brattetveit, sportsfly 

 
Forfall:   Espen Finne, fallskjerm 
   
Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær 
 Jostein Tangen, kontorsjef 
 Torkell Sætervadet, rådgiver og referent 
 
Møtestart kl. 17.00: Godkjenning av dagsorden og saksliste 

 
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent. 
Han orienterer også i sak O-01/23. Jostein Tangen orienterer om luftroms- og 
økonomisaker og kan besvare spørsmål i sakene O-02/23 til O-04/23. 
 
Følgende sak reist av motorflyseksjonen behandles under «eventuelt»: 
Luftsportens dag 2023 
 
Dagsorden, sakliste og innkalling ble godkjent.  
 
Luftsportspresidenten orienterte innledningsvis om behovet for å enes om 
lederprinsipper, og styret drøftet problemstillingen på overordnet nivå.  
 

Sak 001/23  Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2022 05, den 25. og 26 november 
Vedrørende sak 053/22 d (felles ulykkes- og hendelsesdefinisjon) er det lagt 
ved et arbeidsnotat og en veileder som er under utarbeidelse. 
 

Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.  
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Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
 
Sak 002/23  Utkast til NLFs utviklings- og handlingsplan 2023–2025 

Luftsportstyret arbeidet med utkast til plandokumentet på strategimøtet  
26. november. Etter møtet ble en skisse til revidert plan sendt ut til 
styremedlemmene (versjon 0.1).  
 
Luftsportspresidenten har sammen med representanter fra administrasjonen 
sett grundigere inn i planen og laget et oppdatert dokument (versjon 0.2). 
Budsjettet for NLF sentralt (avdeling 110), som også er del av samme 
dokument, er påbegynt av administrasjonen og innarbeidet i versjon 0.2. 
Tabellen viser budsjettet for 2022 og 2023 vedtatt på Luftsportstinget i 2021 
samt administrasjonens forslag til revidert budsjett for året 2023 og forslag til 
budsjett for 2024 og 2025.  
 
Styrets arbeid med planen så langt har vært innrettet for å utvikle et 
overordnet dokument av mye mindre omfang. Tilsvarende ble også gjort for 
om lag tolv år siden, og det ble da laget en enkel folder for distribusjon.  
 
Luftsportstyret drøftet hvert enkelt punkt i planens versjon 0.2 og innarbeidet 
endringer. 

  
Vedtak: 1. På bakgrunn av gjennomgangen av dokumentets versjon 0.2, skal 

presidenten – sammen med administrasjonen – revidere utkastet til NLFs 
utviklings- og handlingsplan 2023–2025. Versjon 0.3 sendes ut sammen med 
saksdokumentene til Luftsportstyrets møte 2023 02.  
 

 2. Luftsportstyret ber administrasjonen utrede styrking av kommunikasjons- 
og informasjonsarbeidet i NLF. 

 
 
Sak 003/23    Rehabiliteringsprosjekt Østre Æra 

NLFs ledergruppe behandlet i september 2022 en henvendelse fra 
fallskjermseksjonen om rehabilitering av anlegget på Østre Æra (sak L-15/22). 
Hovedutfordringen var sikker tilgang på vann. I tillegg er det behov for 
betydelig oppgradering av sanitæranlegg.  
 
Vedtaket i september var at saken må fremlegges for seksjonsmøte og ting. 
Det har senere blitt arbeidet med saken, blant annet med rådføring hos NIFs 
juridiske avdeling.                                                                                                                               
 
Det ble så sent som i 2020 utbetalt spillemidler til anlegget, noe som 
automatisk pålegger eieren (forbundet) å drive anlegget i minimum 30 år 
fremover. Styret drøftet hva som er mest korrekt fremdrift i saken.  
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Vedtak: Luftsportstyret tar de nye opplysningene til orientering. Det skal gjøres noen 
ytterligere undersøkelser før styret fatter vedtak på et senere møte. 
 

 
Sak 004/23    Luftsportstyrets fremtidige møter – møteform / frekvens / struktur 

Frem til pandemien hadde Luftsportstyret konsekvent fysiske møter. Senere 
har det vært kombinasjon av fysiske og digitale møter, men det har vært 
forsøkt å unngå hybride møter.                                                                 
 
Antall ordinære møter i styret har vært fire hvert kalenderår de år det ikke er 
ting. I år med luftsportsting har det vært et ekstra møte for å kunne behandle 
innsendte saker som skal opp på tinget.                                           
 
Ett møte per år har gått over to dager i forbindelse med helg, mens de øvrige 
møtene har vært på ettermiddag/kveld en ukedag.  
 
Det er seksjoner i forbundet som ber om avklaring hva som planlegges for 
fremtidige møter da dette er avgjørende for hvem som kan være kandidater 
til verv som seksjonenes leder og nestleder.  
 
For best mulig sammensatt styre er det, i likhet med behov for representasjon 
fra begge kjønn og aldersmessig spredning, også viktig med geografisk 
spredning. 
 

Vedtak: Opplegg, struktur og møteplan overlates til neste styre.  
 
 
Sak 005/23    Parastrategi i Norges Luftsportforbund 

Paraidrett er ikke veldig stort i luftsporten, men våre parautøvere har gode 
tilbud og tilgang på tilpasset utstyr og enkelte tilpassede anlegg. I de fleste 
aktivitetene kan parautøvere konkurrere på lik linje med andre.  
 
For at NLF skal få tilstrekkelig anerkjennelse for paraidretten og best mulig 
score på denne området for derigjennom å få tilskuddsmidler fra NIF, 
forutsettes det at særforbundet har en parastrategi.  
 
Det er ingen forutsetning at Norges Luftsportforbund skal utarbeide en egen 
strategi, men kan slutte seg til Norges Idrettsforbunds parastrategi. NIFs 
parastrategi er utsendt med saksdokumentene. 
  

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at NLF slutter seg til NIFs parastrategi og tar NIFs 
strategidokument 2022–2027 inn som del av forbundets styrende dokumenter.   

 
 
Sak 006/23 Statutter for hederstegn i Norges Luftsportforbund 
 Hederstegnskomiteen i NLF har gjennom sitt arbeid de siste årene identifisert 

punkter i statuttene som burde vært revidert. Det er eksempelvis behov for 
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kvalitetssikring av forslag som kommer fra enkeltpersoner samt behov for å 
endre søknadsfristen.  

 
Det er imidlertid et punkt i de nåværende statutter som tilsier at det kun er 
luftsportsting som kan endre statuttene. Denne begrensningen synes ikke å 
være proporsjonal i forhold til andre fullmakter og ansvarsoppgaver som 
Luftsportstyret har. 
 
Det foreslås at Luftsportstyret fremmer forslag til Luftsportstinget 2023 om 
endring av statuttenes pkt. 11 hvor det foreslås å endre til at det er 
Luftsportstyret som kan endre statuttene. Tanken er da at de øvrige punktene 
behandles av Luftsportstyret etter årets ting. 
 

Vedtak: Luftsportstyret fremmer sak for Luftsportstinget 2023 om at det ikke lenger 
skal være Luftsportstinget, men Luftsportstyret som kan endre statuttene for 
hederstegn i NLF. 

 
 
Sak 007/23  Luftsportsuka 2023 

NLFs ledergruppe har, i henhold til fullmakt fra Luftsportstyret, bestemt at 
arrangementet skal avholdes på Starmoen i dagene 22.–25. juni. Prosjektleder 
Tom Brien har laget et notat om årets arrangement og han ønsker å få 
iverksatt arbeidet og gjort nødvendige avtaler så raskt som mulig. Dersom det 
skal gis spesielle føringer for Luftsportsuka 2023, må det gjøres raskt. 
 

Vedtak: Luftsportstyret anmoder administrasjonen om å gå i gang med planleggingen, 
og seksjonenes ledere bes om å spille inn attraktive programpunkter som skal 
motivere nye medlemmer til å delta.  

 
 
Sak 008/23 KNIPS som kommunikasjonsplattform for Norges Luftsportforbund 

Saken er utsatt fra møtet i november 2022 (sak 050/22). Visepresident 
Thomas K. Becke orienterer om arbeidet som har blitt gjort i saken siden 
forrige møte i Luftsportstyret. 
 
Presidenten sa seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. 
 

Vedtak: Valg av kommunikasjonsplattform innenfor budsjett hører ikke inn under 
styret. Styret mener at spørsmålet må sees i sammenheng med den planlagte 
styrkingen av kommunikasjons- og informasjonsarbeidet i NLF, og at en 
framtidig kommunikasjonsressurs er nærmest til å velge tekniske løsninger. 
Eventuelle investeringsbeslutninger fremmes for styret i tråd med vanlig 
praksis. 
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Sak 009/23 Eventuelt 
– 009/23 a Luftsportens dag 2023 
 

Styremedlem Bjørn Egenberg presenterte saken. 
 
Vedtak:  Luftsportstyret anmoder om at administrasjonen framlegger en plan for 

Luftsportens dag med tiltakspunkter, markedsføring og eventuelle 
budsjettkonsekvenser.   

 
Orienteringssaker 

   
Sak O-01/23  Viktige saker som det for tiden arbeides med i administrasjonen 

Generalsekretær John Eirik Laupsa og rådgiver Torkell Sætervadet 
rapporterte.  
 

• NLFs kontorlokaler: Det er iverksatt prosess med OBOS for alternative 
lokaler ved Hammersborg torg. Det kan være aktuelt med en kortsiktig 
kontrakt i første omgang (ut 2025). Dette som følge av at OBOS selv skal 
flytte og vil da beholde fleksibilitet. Det er fordeler og ulemper med en så 
kort kontrakt.  

• Støtte til den ukrainske aeroklubben: Luftsportspresidenten og 
generalsekretæren har besluttet at NLF blir med på spleiselaget som 
dekker medlemskapet for den Ukrainske aeroklubben i FAI for 2022. Vårt 
bidrag er på CHF 1 000 (NOK 10.650). Tilsvarende støtte ytes fra Danmark, 
Finland, Sverige, Frankrike, Sveits, Canada og Australia. Vi takker Sverige 
for å ha tatt initiativet til denne saken.  

• Kongepokaler: NLF har fått bekreftet at forbundet er tildelt to 
kongepokaler i 2023. Seksjonene fallskjerm og modell må sikre at pokalene 
blir satt opp i konkurranser som kvalifiserer til kongepokal.  

 

• Luftrom 
o Radiopåbudssone (RMZ) – Oslo: Forsinket høring (også TMZ?) 
o Radiopåbudssone (RMZ) – Kjeller: Forsinket høring 
o Radiopåbudssone (RMZ) – Skien: Kompromissvedtak innebær 

mellomstor sone.  
o Restriksjonsområde R101 krympes: Grenland – åpner for sjøflyging 
o Kontrollert luftrom ved Flesland krympes: Tilpasning for HPS mv. 
o Luftsportsområder – omdanning: Jostein oppdaterer om status 

 

• Anlegg og flyplasser 
o Kjeller/Oslo-området: John Eirik /Nic orienterte om siste «stunt» 

vedr. Kjeller 
o Sandefjord lufthavn: Svar fra Luftfartstilsynet om «PPR» har uteblitt 
o PFLY: Ny risikovurdering foretatt – ordning videreføres mest 

sannsynlig 
o Rakkestad: Ny konsesjon dobler antall bevegelser fra 10 000 til 

20 000 pr. år.  



Protokoll | Luftsportstyrets møte 2023 01, 23. januar 2023 Side 6 
 

• Regelverk 
o Ny sportsflyforskrift: Endelig har forskriften som åpner for 600 kg 

maksimumsvekt kommet på høring – høringssvar fra NLF utarbeides 
nå.  

o Sikkerhetssystem – modell: Luftfartstilsynet har pålagt nye 
begrensninger i strid med forordning og tidligere praksis. Klage sendt 
i dag.  
 

• Annet 
o Kontaktmøte med Samferdselsdepartementet: Gjennomført 1. des. 
o Masseregistrering, modellfly: Vurderes fortsatt av Luftfartstilsynet 
o Publisering av verneområder: EASA har bekreftet at dette er et 

medlemsstatsansvar under ATM-forordningen. Alle områder skal 
publiseres i AIP.  
 
 

Sak O-02/23  Medlemmer og klubber 
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål. 
 
 

Sak O-03/23  Utdanninger 
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål. 
 
 

Sak O-04/23  Økonomi 
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål. 
 
 

Sak O-05/23  Rapport fra ungdomskomiteen og forbundets seksjoner 
Det vises til utsendte rapporter. 

 
Vedtak:  Orienteringssakene O-01/23 – O-05/23 tas til etterretning. 
 
 
Aksjonspunkter  

• Espen Finne kontakter Andøya Space mht. mulig samarbeid. 

• Underlaget til neste luftsportstyremøte sendes ut 23. februar.  
 

 
Møtet hevet kl. 20.40.  
 
 
 
 
 
Rebecca Hansen      Torkell Sætervadet   
President        Referent 


