PROTOKOLL.
___________________________________________________________________________

Styremøte 5/10
Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00
Sted: NLF, Oslo.
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Tilstede var: Thomas K Becke, Mathias Holtz, Kine Hee Steen og Frode Finnes Larsen.
Forfall: Ramsy Suleiman
Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien (Landslagsansvarlig)
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1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling og saksliste
Tilsendt innkalling og agenda for møte 5/10 ble godkjent.

1.2

Godkjenning av protokoll møte 4/10
Protokollen fra møte 4/10 som har vært på høring i styret ble enstemmig
godkjent.

1.3

Styremøter fram til Seksjonsmøtet 02. april 2011
Det planlegges med tre møte fram til 02. april, som er som følger:
- Tirsdag 01. februar
- torsdag 10. mars
- fredag 01. april

1.4

Søknad om landslagsstøtte fra Polaris
Søknaden ble gjennomgått. Arbeidsutvalget arbeider med ny satsing på FS
siden og det er for tidlig å vurdere hvorvidt Polaris passer inn ift lagstøtte fra
landslagsmidlene. F/NLF er i utgangspunktet heller ikke innstilt på en ensidig
satsing på kvinnelag for FS midlene. Ny innretning av FS satsingen skal
presenteres for seksjonsmøtet 2. april, og det vil ikke bli fordelt noen FS midler
før møtet har besluttet hvilken form FS satsingen skal ha de nærmeste årene.

1.5

Innstilling til hederstegn
Styret behandlet innkomne og egne kandidater til hederstegn. Fristen for
innsending av forslag er satt til 15. januar. Styret besluttet at Arbeidsutvalget i
samarbeid med Fagsjef gis fullmakt til å fremme endelig innstilling til
Hederstegnskomiteen.

1.6

Status X3M4S
Det er besluttet ikke å fornye lagets kontrakter. Laget har i 2010 et overforbruk
på ca 97.000. Krav om innbetaling vil bli sendt de respektive lagmedlemmene
når revidert regnskap foreligger.

1.7

Landslagsøkonomi inkl fordeling av FF midler
Landslagsansvarlige orienterte om landslagsøkonomien, der alle lag har
gjennomført med overforbruk. Styret besluttet at det utestående vil fratrekkes
overføringen fra F/NLF for 2011. For FS, se pkt 1.6.
Når det gjaldt fordeling av frie FF midler pr 16. mai, fordi Sweet Free Fly ikke
var komplett som lag ifm uttaket, ble det utarbeidet en intensjonsavtale om
fordeling av midlene, dersom laget ikke var komplett pr 16. mai 20010. Arne
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Helge kom inn på laget 03. mai, mens Chris Rolsdorph hoppet video første
gang for laget på NC runden på Rikssenteret 17. mai helgen. Hans medlemskap
på laget ble en glidende overgang. Styret besluttet at Sweet Free Fly får
beholde hele det opprinnelige beløpet.
1.8

Basic 2011
Med basis i den nye landslagsituasjonen drøftet Styret ulike forhold omkring
FS basic. Styret besluttet at det skal gjennomføres en FS basic med god kvalitet
for deltagerne. Styret besluttet videre at ansvaret for FS Basic’en nå ligger hos
Landslagene i Fri Flyging, og at de må innhente støtte fra FS miljøet dersom
det må til.

2. Orienteringssaker
2.1

Økonomistatus
Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 29. november 2010. Det
forelå ikke noe regnskapsresultat pr denne datoen så det var ikke mulig å holde
resultatet i transaksjonslisten opp mot budsjettet. Landslagsøkonomien var noe
vanskelig å vurdere pga manglende bokføring. I tillegg var personellkostnader
for desember kun estimert. Det er også oppdaget enkelte feilføringer som også
virket inn på tallmaterialet. Alt i alt styres det mot et solid overskudd i 2010,
men samtidig er det gitt betalingsutsettelse for et par klubber. Styret tok
orienteringen til etterretning.

2.2

Medlemstall 31.08.10
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. november 2010. De viser
en liten økning ift på samme tid i fjor. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3

Tilstandsrapport Østre Æra
Styret har fått utarbeidet en tilstandsrapport for Østre Æra/Rikssenteret (se
Protokoll 4/10 pkt 1.4). Rapporten er nå mottatt med prioritert tiltaksliste og
kostnadsanslag. I første omgang vil Arbeidsutvalget vurdere de økonomiske
aspektene ved anbefalingen og legge dette inn i utkast til budsjett for
Seksjonsmøtet.

2.4

Orientering fra Forbundsstyremøtet
Leder F/NLF orienterte fra styremøtet i NLF som ble holdt 29. november 2010.
Det ble orientert kort om mulige organisasjonsutvikling i NLF Sekretariat.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5

Spørreundersøkelse
Leder F/NLF orienterte om en test på en spørreundersøkelse som
Arbeidsutvalget hadde gjort som en pilot og en større og mer omfattende
spørreundersøkelse som planlegges gjennomført forut for sluttføringen av ny
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langtidsplan. Den neste undersøkelsen er under utvikling og skal gå på
holdninger til hopping, klubbdrift og sikkerhet. Styret ga sin tilslutning til
arbeidet.
2.6

Arbeidet med langtidsplanen
Leder F/NLF orienterte om arbeidsplanen for langtidsplanen. Det har vært
gjennomført ett møte der strukturen på neste langtidsplan ble lagt. Ambisjonen
er å henvise mest mulig til NLF strategier og seksjonens deltagelse i komiteer
etc. På denne måten mener arbeidsutvalget at man kan få ned volumet på
langtidsplanen og konkretisere den noe mer. Styret tok orienteringen til
etterretning.

2.7

Status ad Aktiviteten 2010
Tredje kvartals hoppstatistikk viser at vi pr 30. september hadde utført totalt
58318 hopp ift 52.459 hopp på samme tid i fjor! Det ble i fjor gjennomført ca
2200 hopp i fjerde kvartal og dersom noe tilsvarende blir gjort i år, har vi
mulighet til å komme over 60 000 hopp, noe det er 5 år siden sist fallskjerm
Norge klarte. Treningen til formasjonsrekorden i juni og selve forsøket i august
bidro positivt i denne sammenhengen. I tillegg har Voss hatt en fantastisk
sesong med 17 200 hopp hvorav 526 tandemer, mens Tønsberg rapporterte
fantastiske 890 tandemer. Basert på medlemstall, antall elever og tandemelever
ser aktiviteten ut til å bli høyere enn i 2009. Styret tok orienteringen til
etterretning.

3. Diskusjonssaker.
3.1

Saker fra Konkurransekomiteen
Norgescup fungerer ikke i form og gjennomføringsmåte. KK har sammen med
landslag og andre, startet en prosess med å utvikle en ny konkurranse som
baserer seg på et lavere erfaringsnivå, enklere gjennomføringsmåte. Dette for å
stimulere til øke konkurransedeltakelse samt for også å få inkludert A hoppere.
Styret tok orienteringen til etterretning og oppmuntret til det videre arbeidet.

3.2

Moms på fly
Styret i F/NLF har mottatt en betenkning om moms på innleide fly.
Forbundsstyret, Presidenten og Generalsekretæren har også vært inne i saken
før betenkningen kom til Styret F/NLF. Det gjøres i første omgang noen
undersøkelser hvor reelt et krav om moms på flytjenester kan være, samt for
hvilke bruksforhold som ev kan være berørt.

3.3

Miljø saker inkl miljøutvalget
F/NLF sin representant i Miljøutvalget er Hallvard Kosberg. Han er for tiden
bosatt i London og F/NLF må finne ny representant til Miljøutvalget.
Det ble videre orientert om ny miljøstrategi fra NIF og nye miljøkrav for NIF.
Foreløpig er dette et høringsutkast, men dersom alt skal gjennomføre for
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klubber, anlegg og arrangementer, kan dette bli svært vanskelig og fordyrende
å gjennomføre. I tillegg legges det opp til særskilte krav for motorsport
arrangementer. Pr definisjon vil det også gjelde fallskjerm arrangementer pga
løfteflyene. Det blir viktig å finne ny kvalifisert erstatter for Hallvard Kosberg,
slik at F/NLF får bidratt positivt og balansert inn i høringsuttalelsen.

4. Eventuelt
4.1

Intet

Neste møte er 1. februar kl 17:00 i NLF sine lokaler.
Møtet ble hevet kl. 19:11.

Jan Wang
Referent.
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