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Styremøte 3/17
Tid: Mandag 4. september kl 16:00
Sted: NLF, Oslo.
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1. Beslutningssaker
1.1

Godkjenning av innkalling, agenda 3/17 og protokoll 2/17.
Etter å ha blitt supplert med tre saker, 1.4, 2.6 og 2.11, ble innkalling og agenda for
møte 3/17 godkjent. Protokollen fra møte 2/17 har vært på høring tidligere og er
allerede godkjent.

1.2

Ledermøte og fagseminar 2018
Siden det ikke er luftsportsting, så gjennomføres det et ledermøte som legges sammen
med fagseminaret. Det er ønskelig at det gjennomføres så tidlig som mulig på året,
spesielt fordi det rulles ut et nytt medlemskapssystem.
Styret besluttet å gjennomføre møtene 24. og 25. februar.

1.3

NLF rent særforbund
Det kan nå bekreftes at alle i styret og ansatte har gjennomført e-læring Ren utøver.
Det vil også legges inn som et krav til A-lisens i det nye medlemskapssystemet.
Jfr pkt 2.1.

1.4

NM i tunnelflyging
Styret mottok 31.08.17 en e-post med spørsmål om Voss kroppsfykarlag kan arrangere
NM i tunnelflyging 9.-11. februar 2018.
Styret besluttet at NM i tunellflyging gjennomføres i regi av Voss kroppsfykarlag
9.-11. februar 2018.
Konkurransekomiteen fikk i oppdrag å vurdere tidspunkt for når på året det er ønskelig
å gjennomføre NM i tunellflyging, samt ha et budskjema klart for søknad til NM 2019.

2. Orienteringssaker
2.1

Nytt medlemskapssystem
Jostein Tangen innledet med en generell innføring medlemskap og håndtering av
medlemskontingent i norsk idrett. Det er viktig å merke seg at personer er medlem i en
klubb med gruppe for sin idrett. Gruppen er så medlem i et særforbund som så er
medlem i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Medlemskontingenten følger i
prinsippet samme mønster. Det at NLF krever inn medlemskontingent på vegne av
klubb, seksjon og forbund samlet har gjort at forbundet alltid hat hatt god kontroll på
medlemsmassen og klubbene har fått redusert den administrative byrden rundt
medlemskap og kontingent til et minimum.
Idrettsforbundet har et system for salg av forsikringer til utøvere. De fleste særforbund
selger sine forsikringer under begrepet lisens. Mange særforbund krever en lisens
(forsikring) for å få trene eller konkurrere i idretten. Fra 1. januar vil NLF selge sine
forsikringer gjennom dette systemet.
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Fallskjermbevisene (lisensene) vil bli overført til idrettens system for kurs og
kompetanse. Systemet gjør kompetansebevis tilgjengelig så snart en instruktør med
tildelt rettighet har godkjent søknaden elektronisk. Så fort det er signert for
gjennomført utdanning eller fornyelse, vil kompetansebevis være tilgjengelig. Søknad
om utstedelse og fornyelse, slik vi kjenner i dag, vil i fremtiden ikke lenger være
nødvendig.
For tandemhopp er målet at forsikring, medlemskap og betaling til klubben som
hovedregel skal være betalt online før hoppet finner sted.
Styret tok orienteringen til etterretning og ser meget positivt på omleggingen.

2.2

Økonomi
Fagsjef orienterte om den økonomiske status så langt i år.
Budsjettet legger opp til et merforbruk på kr 724 000. Dette skyldes i sin helhet det
tunge vedlikeholdet som gjennomføres på Rikssenteret i styreperioden.
Det har kommet en ekstra kostnad på kr 111 000 til ny septiktank på Rikssenteret.
Det hefter noe usikkerhet om medlemsinntekter og lisensinntekter. Det skyldes i
hovedsak at det er registrert vesentlig færre tandemer enn budsjettallet på 3 250 skarpe
tandemer.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3

Medlemstall
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. august 2017. Disse er generert
gjennom Melwin, og det er en økning for lisensierte hoppere, både seniorer og juniorer
i forhold til samme tid i fjor. Tandemelever derimot viser et betydelig lavere tall i år ift
2017.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4

SU saker inkl. aktivitetstall
Fagsjef orienterte.
SU skal ha møte 21. september. Hovedfokus på møtet vil være på nytt
medlemssystem.
Yngve Haugom har meddelt at han ønsker avløsning. På styremøtet 14. desember vil
det bli utnevnt ny tandemansvarlig i SU med virkning fra 01.01.18.
Kursaktiviteten i høst er fokusert på I-1- og MK- kursene. MK kurs 2018 har
påmeldingsfrist 01.11.2017, men det hefter noe usikkerhet om kurset vil bli arrangert.
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Søknad om fornyet godkjenning av sikkerhetssystemet for fallskjermhopping ble sendt
Luftfartstilsynet i august. Det vil være møter om dette mellom LT og F/NLF i uke 39.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5

Status fra landslagsansvarlig
Fra Landslagsgruppa har VFS Landslaget og FF landslaget gjennomført sine kategori
1-mesterskap for året, henholdsvis WC og EM.
FF-landslaget har hatt en imponerende utvikling det siste året, og etablert seg i
verdenseliten. De fikk 4. plass i WC og bronse i EM. De var marginalt nær gull i både
EM og WC.
Kameramann på VFS-landslaget skadet seg tre uker før WC og EM. Dette ble løst ved
å ta med Espen Wigemyr som reserve. Han imponerte stort og hadde rask progresjon,
noe som ga laget mulighet til å konkurrere. Det førte til 5. plass i WC og sølv i EM.
CP-landslaget og Wingsuit-landslaget har sine konkurranser senere i år.
Det er utøvere som ikke er med i den sponsede landslagsgruppa som kommer til å
representere Norge i kategori 1-mesterskap senere i år. Dette gjelder utøvere i CP,
Wingsuit, Freestyle(tunnel), D2W(tunnel) og D4W(tunnel).
Det kan bli aktuelt å se på sammensetningen av den sponsede landslagsgruppa ved
årets slutt. Omstrukturering på bakgrunn av resultater på den internasjonale arena og
kompetanseoverføring her hjemme er temaer som skal behandles.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6

Landslagsgruppe i tunnelflyging
Anna orienterte om innspill fra Marius Sotberg.
Alle som konkurrerer for NLF og Norge i kategori 1-mesterskap, vil være en del av
landslagsgruppen. Det vil ikke være automatikk at alle som representerer F/NLF får
økonomisk støtte.
Landslagsansvarlige vil følge opp dette.
Styret tok orienteringen til etterretning

2.7

Erfaringer NM 2017 inkl WS og dommersituasjonen
Anna Fasting orienterte.
Årets NM hadde færre deltagere enn fjorårets NM. Det er nødvendig å drive
markedsføring i mange informasjonskanaler, og det over lang tid. Alle runder ble
gjennomført i alle klasser på tross av variabelt vær.
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Den eneste klassen som hadde nok deltagere til å fylle kriteriene for utdeling av HM
Kongens pokal var WS performance, som var klassen der pokalen var satt opp.
Det er dyrt å arrangere NM og spesielt er dette tilknyttet til dommerne, siden det må
hentes inn utenlandske dommere.
Tønsberg deler gjerne sine økonomiske tall med neste år arrangør av NM dersom det
er aktuelt og ønskelig.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.8

Utlysning NM 2018
NM 2018 vil bli arrangert 7. til 11. august 2018. Utkast til kriterier og budskjema for
NM 2018 var sendt til styret av KK. Styret hadde ingen innvendinger. Utlysningen ble
distribuert 5. september med søknadsfrist 26. september. KK vil gi AU en anbefaling
om hvilken klubb som bør tildeles NM 2018. AU vil deretter beslutte hvor NM skal
arrangeres.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.9

Status rikssentergruppen ad utleiemodell
Grunnleggende arbeid er igangsatt. Advokat har avklart tidsforholdene ut i fra
grunnlagsdokumentene. Disse er gjeldende leieavtale som utløper 2021, protokoll fra
seksjonsårsmøtet 2017, og gjeldende langtidsplan justert med beslutningene fattet på
seksjonsårsmøtet og luftsportstinget.
Resultat av arbeidet med forslag til beslutning skal legges frem på seksjonsårsmøtet 6.
april 2019 i Stavanger, med implementering fra 1. januar 2020.
For å legge et godt grunnlag for det videre arbeidet, jobber Oslo fallskjermklubb med å
sammenstille sine tall vedrørende vedlikeholdsmidler på rikssenteret. NLF gjør
tilsvarende sammenstilling for benyttede vedlikeholdsmidler for det ytre
vedlikeholdet.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.10

Status gruppe - digitalisering av Frittfall
Maja orienterte.
Det er utarbeidet et utkast til analyse av problemstillingen og hva som utredningen
omfatter, med et utkast til tidsplan. Gruppen skal også legge frem sin innstilling på
seksjonsårsmøtet lørdag 6. april 2019 i Stavanger.

Grovanalysen med utkast til faktorer er som følger:
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•
•
•
•
•

2.11

Erfaringer fra forrige gang F/NLF utredet digitalisering.
Erfaringer fra lignende papirmagasiner som har digitalisert. Flynytt mfl relevante
magasiner med en lignende målgruppe som F/NLF har.
Hvordan gjør de digitale fallskjermmagasinene det? Erfaringer?
Økonomi.
Undersøkelse: Hva ønsker medlemmene/leserne

Klubbguiden
Fagsjef orienterte
Det har ikke lyktes å finne noen som kan oppdatere klubbguiden. Det vil videre også
være et stort behov for ytterligere oppdatering etter at NLF har gått over til nytt
medlemssystem. Dersom det er en klubb som har en ildsjel som i tillegg kjenner til vår
organisasjon og klubbdrift som kan påta seg arbeidet med å oppdatere klubbguiden, så
ta kontakt med fagsjef.
Styret tok orienteringen til etterretning.

3.

Diskusjonssaker

3.1

Koordineringsmøte med klubbledere
De tre største klubbene er allerede i gang med å koordinere neste års aktiviteter.
Basert på den lave aktiviteten på tidligere koordineringsmøter i regi av F/NLF og at de
største aktørene allerede er i gang med koordineringen, vil det ikke gjennomføres noen
sentral koordinering, ut over koordineringen med forsvaret, Luftfartstilsynet og Avinor
5. desember.
Styret vil minne de øvrige klubbene om verdien av å koordinere så tidlig som mulig
med andre klubber vedrørende disponering av fly etc.

4.

Eventuelt

4.1

Intet
Neste styremøte er torsdag 14. desember kl 16:00 på møterom NLF.

Møtet ble hevet kl. 20:42.

Jan Wang
Referent.
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