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Sak 6-1-1 Endringer i NLFs lov for å bli i overensstemmelse med NIFs lovnorm for særforbund
Idrettstinget 2015 vedtok en rekke endringer i NIFs lov som senere er tatt inn i NIFs lovnorm for særforbund. Alle organisasjonsledd i NIF
er pliktig til å ha lover som er i overensstemmelser med NIFs lovnormer. Endringene gjelder i det aller vesentligste NIFs lov kapittel 2
Fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd - som alle organisasjonsledd er forpliktet til å ta inn i sine lover. Det er her ikke
anledning til å ha avvikende bestemmelser.
Luftsportstinget 2017 er første mulighet NLF har til å oppjustere NLFs lov til å bli i overensstemmelse med NIFs lovnorm for særforbund.
Bestemmelsene har imidlertid vært gjeldende for NLF (og alle øvrige organisasjonsledd) helt siden de ble vedtatt av Idrettstinget i juni
2015.
I saksfremstillingen er det tatt med bare de paragrafer eller deler av paragrafer hvor det er endringer.
Gjennomgående i forslagene til ny tekst går man over til å benytte begrepet Luftsportstyret til erstatning for forbundsstyret
Forbundsstyret ber Luftsportstinget om å vedta følgende endringer i NLFs lov:
Gjeldende lov

Forslag ny tekst

§ 2 Organisasjon

§ 2 Organisasjon

(1) (2) (3) (4) og (5) (ikke berørt av endringene i NIFs lovnorm)

(1) (2) (3) (4) og (5) (ikke berørt av endringene i NIFs lovnorm)

(6) Opptak av nye idrettsgrener i NLF må forelegges Idrettsstyret
for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn
under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag
kan NLF fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på
det første ordinære Idrettsting.

(6) Opptak av nye idretter i NLF samt endring av NLFs navn, må
godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye
aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon
av idrett. Ved avslag kan NLF fremme forslag om opptak av den
nye idretten på Idrettstinget.

(7) (ikke berørt av endringen i NIFs lovnorm)

(7) (ikke berørt av endringen i NIFs lovnorm)

§ 3 Oppgaver og kompetanse

§ 3 Oppgaver og myndighet
(kun paragrafens overskrift som endres)

Dato: 06.03.2017
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§ 6 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt
medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NLF skal det velges
personer fra begge kjønn.
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være
minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes
mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer
eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.
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§ 6 Kjønnsfordeling
(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved
representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i
forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at
det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.
Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett
varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid
med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter
årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer
i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre,
komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter
tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle
bestemmelsen.

(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle
bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller
foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt
det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør
dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/
tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/
oppnevning av gangen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det
foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon
og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Dato: 06.03.2017
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§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett
m.v.
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§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett
m.v.
(1)

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende
verv i NLF: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg.

For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år,
vært medlem av et idrettslag tilsluttet NLF i minst én måned
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2)

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har
tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller
utvalgets arbeidsområde.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende
verv i særforbundet: medlem av styret, valgkomité,
kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3)

Forslagsrett:

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år,
vært medlem av en klubb i minst en måned og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.

a) Luftsportstyret har forslagsrett til og på Luftsportstinget.

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker
som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har
forslagsrett til Luftsportstinget, og dets representant(er) har
forslagsrett på Luftsportstinget

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på
ordinært og ekstraordinært ting i NLF.

c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett
til Luftsportstinget i saker som ligger innenfor komiteens/
utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har
forslagsrett på Luftsportstinget innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme
forslag under Luftsportstinget. Kun representasjonsberettiget
klubb/luftsportskrets kan fremme forslag til behandling på
Luftsportstinget.
(4)

Dato: 06.03.2017

Talerett:
a)

Revisor har talerett på Luftsportstinget i saker som
ligger innenfor sitt arbeidsområde.

b)

Representant fra NIF har talerett på Luftsportstinget.
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§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og
oppdragstaker
(1) Arbeidstaker i NLF er ikke valgbar til verv i NLF eller
overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i
NLF plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når
ansettelsesforholdet opphører.
(2) Arbeidstaker i NLF kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
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§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og
oppdragstaker
(1)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til
styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet eller
overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet
ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller
ikke velges eller oppnevnes representant som er
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har
oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et
ansettelsesforhold med NLF.
(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NLF gir de ansatte (3)
rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til
forbundsstyre.
(4)
(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger
særlige forhold, gi dispensasjon.
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for
dispensasjon.

Dato: 06.03.2017

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som
har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et
ansettelsesforhold.
Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet
gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til
organisasjonsleddets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med
bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.
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§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for personer med
tilknytning til NLF

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for personer med
tilknytning til NLF

(1) En person som har en avtale med NLF som gir
vedkommende en økonomisk interesse i driften av NLF er
ikke valgbar til verv innen NLF eller overordnet ledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med
vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske
interesse i driften av NLF. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av NLF. Tillitsvalgt som får en slik
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(1)

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som
gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av
organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/
komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med
vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale
som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt
som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan
heller ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning
til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med
bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan
heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting
eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det
foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for
dispensasjon.

Dato: 06.03.2017
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§ 12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste.
Godtgjørelse
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§ 12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter
inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i
utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse
for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse
skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal
fremkomme av årsberetningen.

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske
utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med
utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal
klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) NLF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og
revisjonsbestemmelsene i revisorloven.

(1)

NLF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge
regnskapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.

(2) NLF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(2)

NLF skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og
velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger
av § 21.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til NLF og skal disponeres av to
personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet
for dem som disponerer.

(3) Bankkonti skal være knyttet til NLF og skal disponeres av to
personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for
dem som disponerer.

Dato: 06.03.2017

Side 7 av 28 sider

Forslag

Lovendringer 2017

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (forts.)

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (forts.)

(4) For NLF som avholder ordinært Luftsportsting hvert annet år,
skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret
fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av
langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til
uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige
budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet.

(4)

På Luftsportstinget skal det fastsettes et budsjett som
inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et
langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være
realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med
mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte
budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når
årsregnskapet fremlegges. For NLF som ikke avholder
ordinært Luftsportsting hvert år, fastsetter styret årlige
budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis
hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter
eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks
måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og
årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer
og generalsekretæren.

(6)

NLF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke
lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller
annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NLF kan dog
delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NLF og
beslutning fra Idrettsstyret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær
karakter eller betydelig omfang i forhold til NLFs størrelse
eller virksomhet, skal vedtas av Luftsportstinget.

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(6) NLF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet
eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen
betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal
opplyses i note til årsoppgjøret. NLF kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra NLF og beslutning fra
Idrettsstyret.
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
i forhold til NLFs størrelse og virksomhet, herunder låneopptak,
skal vedtas av Luftsportstinget. Tinget bør vedta et særskilt
fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

Dato: 06.03.2017
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§ 14 Luftsportstinget

§ 14 Luftsportstinget

(1) Forbundets øverste organ er Luftsportstinget som holdes hvert
annet år.

(1) Forbundets øverste organ er Luftsportstinget som avholdes
hvert annet år, innen utgangen av april måned.

(2) Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel, til de
(2) Luftsportstinget innkalles av styret med minst to måneders
varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett.
organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller
tilgjengelig på NLFs internettside eller på annen forsvarlig måte.
på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at
I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig
delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4.
senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget
Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret
må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig
senest 4 uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
saksdokumenter med forslag må være sendt ut minst 2 uker før
tinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.
tinget.
(3) og (4) (ikke berørt av endringene)
(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller
bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Dato: 06.03.2017

(3) (ikke berørt av endringene)
(4) (ikke berørt av endringene)
(5) På Luftsportstinget kan det ikke behandles forslag om endring i
lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som
er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når
2/3 av de stemmeberettigede representantene vedtar det ved
godkjenning av saklisten.
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§ 15 Representasjon på Luftsportstinget

§ 15 Representasjon på Luftsportstinget

(1) (2) og (3) (ikke berørt av endringen)

(1) (2) og (3) (ikke berørt av endringen)

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i
de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

(4) Videre møter uten stemmerett:
a) Ledere i faglige komiteer, eventuelt nestleder eller medlem
dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) NLFs revisor
e) Lovkomiteens medlemmer.

a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer oppnevnt av
Luftsportstinget eller av forbundsstyret, eventuelt nestleder
eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b. Kontrollkomiteens medlemmer
c. Valgkomiteens medlemmer
d. NLFs revisor
e. Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer
møte med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets arbeidsområde

§ 16 Ledelse av Luftsportstinget

§ 16 Ledelse av Luftsportstinget

Luftsportstinget ledes av en dirigent valgt av tinget. Dirigenten
behøver ikke å være valgt representant.

Luftsportstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller
referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan
velges flere dirigenter og referenter.

Dato: 06.03.2017
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§ 17 Luftsportstingets oppgaver

§ 17 Luftsportstingets oppgaver

(første ledd ikke berørt av endringene)

(første ledd ikke berørt av endringene)

(2) President og visepresidenter velges enkeltvis. De øvrige
medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet.

President og visepresidenter velges enkeltvis. De øvrige
medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge
i forhold til stemmetall.

§ 18 Stemmegivning på Luftsportstinget

§ 18 Stemmegivning på Luftsportstinget

(1) (2) (3) og (4) (ikke berørt av endringene)

(1) (2) (3) og (4) (ikke berørt av endringene)

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 – (5) Slettes.
9.
§ 19 Ekstraordinært luftsportsting

§ 19 Ekstraordinært luftsportsting

(1) Ekstraordinært Luftsportsting innkalles av forbundsstyret med
minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av forbundsstyret
b) Vedtak av Luftsportstinget
c) Vedtak av Idrettsstyret
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste
Luftsportsting representerte minst 1⁄4 av de stemmeberettigede
representanter.

(1)
Ekstraordinært Luftsportsting innkalles av styret med minst
14 dagers varsel etter:
a)
Vedtak av Luftsportstinget.
b)
Vedtak av Luftsportstyret.
c)
Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.
d)
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste
luftsportsting representerte ¼ av de
stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de
representasjonsberettigede.

Dato: 06.03.2017

(2)
Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de
representasjonsberettigede.
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§ 19 Ekstraordinært luftsportsting (forts.)

§ 19 Ekstraordinært luftsportsting (forts.)

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall
godkjente representanter som møter.

(3)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten
følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på
NLFs internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte
tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene
er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal
være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4)

Et ekstraordinært luftsportsting er vedtaksført med det antall
godkjente representanter som møter.

(5)

Et ekstraordinært luftsportsting skal bare behandle de saker
som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det
ekstraordinære luftsportstinget.

(6)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det
ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling
og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget
er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Ekstraordinært ting skal bare behandle de saker som er
angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.
Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge
innkallingen.

Dato: 06.03.2017
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§ 20 Forbundsstyret

§ 20 Luftsportstyret

(1) og (2) (ikke berørt av endringene)

(1) og (2) (ikke berørt av endringene)

(3) Styret skal holde møte når presidenten bestemmer det eller et
flertall av styremedlemmene forlanger det.

(3) Styret skal holde møte når presidenten bestemmer det eller minst
to styremedlemmer forlanger det.

(4) Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt
særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål
behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets
styre møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Punktene (4) (5) og (6) slettes.
(7) (ikke berørt av endringene)

(5) Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og
kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale
særforbunds styre og underliggende komiteer og kommisjoner.
(6) I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskuterer
NLFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.
(7) (ikke berørt av endringene)

Dato: 06.03.2017
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§ 21 Komiteer og utvalg

§ 21 Faste komiteer

(1) NLF skal ha følgende faste komiteer:

(1)

a. Kontrollkomité som skal arbeide i henhold til NIFs Lov § 2-12.
Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse
bestemmelser.

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med NLFs økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at NLFs midler er anvendt i
henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar
med NLFs lov og beslutninger fattet av Luftsportstinget.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at NLFs interne
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

b. Valgkomiteer som velges på fritt grunnlag på Luftsportstinget og
på de enkelte seksjonsmøtene, etter innstilling fra vedkommende
styre, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige
tillitsverv som skal velges på Luftsportstinget, henholdsvis
seksjonsmøtene. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til
verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5.

Kontrollkomité

b) Kontrollkomiteen skal påse at NLFs regnskapsførsel er pålitelig
og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk
for NLFs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere NLFs finansielle stilling,
forvaltning og drift.
c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de
forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent
med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor.
Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte
revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.
d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og
avgi beretninger til Luftsportstinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet/ årsregnskapene og NLFs anliggender for øvrig,
herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt
og styrets arbeid/beretning.

Dato: 06.03.2017
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§ 21 Faste komiteer (forts.)
e) For NLF som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi
en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal
kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og
rapportere gjennom nummererte rapporter til særforbundets styre
og revisor.
f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle
revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom
kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan
ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret
må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av
ekstra arbeidsoppgaver for revisor.
(2)

Valgkomité:

Valgkomiteen velges på Luftsportstinget på fritt grunnlag, etter
innstilling fra forbundsstyret og skal legge frem innstilling på
kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen.

Dato: 06.03.2017

Side 15 av 28 sider

Forslag

Lovendringer 2017

§ 36 Oppløsning - Sammenslutning

§ 36 Oppløsning - Sammenslutning - Utmelding

(1) (ikke berørt av endringene)

(1) (ikke berørt av endringene)

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av NLF tilfaller forbundets
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av
Idrettsstyret.

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av NLF, tilfaller NLFs
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av
Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller NLFs
eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet
offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler

(3) (ikke berørt av endringene)

(3) (ikke berørt av endringene)

Dato: 06.03.2017
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Sak 6-1-2 Speedglider ny luftsportsgren
Speedglider er organisert som ny luftsportsgren under Hangglider- og paragliderseksjonen og må inn i loven. I forbindelse med denne endringen i
loven går man over til å betegne den enkelte idrett med hvilken type luftfartøy (innretning) idretten utøves med, i stedet for å betegne utøvelsen.
Forbundsstyret foreslår følgende tillegg i loven:
Gjeldende lov

Forslag ny tekst

§ 2 Organisasjon

§ 2 Organisasjon

(1) (2) og (3) (ikke berørt av endringen)

(1) (2) og (3) (ikke berørt av endringen)

(4) NLF organiserer følgende idretter; ballongflyging,
fallskjermhopping, hanggliding og paragliding, mikroflyging,
modellflyging, motorflyging og seilflyging.

(4) NLF organiserer idretter som utøves med ballong, fallskjerm,
hang-, para- og speedglider, mikrofly, modellfly, motorfly og seilfly.

Sak 6-1-3 Organisering i særkretser opphører

Forbundsstyret ser ikke lenger behovet for å opprettholde muligheten for at klubbene kan organiserer seg i særkretser, og vil foreslå at
dette slettes fra loven.
Erfaring tilsier at det er svært lite behov for en formelt organisert særkrets som samarbeidsorgan på fylkesplan, for alle våre klubber i et
fylke. NLFs klubber har tradisjonelt og i praksis en sterk tilknytning organisatorisk til sin fagseksjon og til NLF sentralt. De forsøkene (på
80- og 90-tallet) med å organisere alle våre klubber i et fylke i særkretser hadde ikke livets rett. Det viste seg at det var svært få felles
saker som engasjerte klubber fra alle NLFs seksjoner på fylkesplan. Det ledet til at den ene etter den andre av NLFs luftsportskretser
"døde ut" og ble nedlagt. NLF har for tiden ingen luftsportskretser.
NIF krever at en særkrets/luftsportskrets har en lov i henhold til NIFs lovnorm og etterlever alle NIFs krav om organisasjons oppbygging,
regnskaper, rapporter, avholdelse av formelle møter, kjønnsfordeling i styrer og komiteer etc.
Dato: 06.03.2017
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Det har til tider vist seg et behov for at klubber innen samme idrett (seksjon) eller klubber med samme interesser (om f.eks. flyplass)
ønsker å samarbeide om en felles sak i fylket eller over fylkesgrenser. Forbundsstyret er av den oppfatning at dette kan gjøres ved at det
opprettes samarbeidsavtaler mellom angjeldende klubber om felles sak og at NLF sentralt bistår (slik det gjøres i dag) i arbeidet opp mot
myndighetene.
Forbundsstyret foreslår følgende slettelser (understreket) i loven:
Gjeldende lov

Forslag ny tekst

§ 2 Organisasjon

§ 2 Organisasjon

(1) NLF er et fleridrettsforbund, jf. NIFs lov § 6-4, og er en
sammenslutning av alle klubber som organiserer luftsport og som
er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Klubbene kan organiseres i særkretser.

(1) NLF er et fleridrettsforbund, jf. NIFs lov § 6-4, og er en
sammenslutning av alle klubber som organiserer luftsport og som
er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).

§ 15 Representasjon på Luftsportstinget

§ 15 Representasjon på Luftsportstinget

(1) På Luftsportstinget møter med stemmerett:
a. og b. (ikke berørt av endingen)
c, 1 - en - representant fra hver særkrets/særutvalg.

(1) På Luftsportstinget møter med stemmerett:
a. og b. (ikke berørt av endingen)

(2) Representantene må være valgt på ordinært eller
ekstraordinært seksjonsmøte/særkretsting, eller oppnevnt av
styret etter fullmakt fra seksjonsmøtet/særkretstinget.

Dato: 06.03.2017

(2) Representantene må være valgt på ordinært eller
ekstraordinært seksjonsmøte eller oppnevnt av styret etter
fullmakt fra seksjonsmøtet.
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Sak 6-1-4 NLFs oppgaver og myndighet iht luftfartsloven
NLF har i lang tid forvaltet oppgaver for luftfartsmyndighetene som har hjemmel i luftfartsloven. I de senere årene har Luftfartstilsynet gitt NLF formell
godkjennelse av sikkerhetssystemer for fallskjerm, hanggliding/paragliding og mikroflyging. Samferdselsdepartementet har videre utpekt NLF som
ansvarlig myndighet med rett til å utstede offentlige sertifikater for ballong- og seilflygere. Disse oppgavene og myndigheten er ikke hjemlet i NLFs
egen lov og forbundsstyret foreslår derfor å innføre følgende nye bestemmelser i loven. Forslag til ny tekst er understeket.

Gjeldende lov

Forslag ny tekst

§ 3 Oppgaver og myndighet

§ 3 Oppgaver og myndighet

(1) (2) og (3) (ikke berørt)

(1) (2) og (3) (ikke berørt)
(4) NLF kan utøve offentlige myndighetsoppgaver, innen de
enkelte luftsportsgrener, i henhold til sikkerhetssystemer godkjent
av luftfartsmyndighetene. NLF kan videre tildeles og påta seg
offentlig myndighetsansvar for bestemte områder innen luftsport.

§ 31 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter
kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov
kapittel 11 og 12.

§ 31 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter
kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker,
samt sanksjoner ved brudd på sikkerhetsbestemmelser
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kampog konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs
lov kapittel 11 og 12.
(2) Ved brudd på sikkerhetsbestemmelser kan NLF ilegge
sanksjoner med hjemmel i gjeldende sikkerhetssystem Jf. § 3
(4).

.

Dato: 06.03.2017
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Sak 6-1-5 Seksjonenes organisering, myndighet og ansvar
Gjeldende lov § 23 (1) fastslår at seksjonene er rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine idretter og videre utøvende organer i sine idretter
innen fullmakt fastsatt av forbundsstyret. Forbundsstyret ønsker imidlertid å tydeliggjøre at seksjonene ikke er egne juridiske enheter og at
seksjonens ledelse er underlagt forbundsstyrets ansvar. Forbundsstyret fremmer derfor forslag til en del endringer i de paragrafer som gjelder
forbundsseksjonene. De foreslåtte endringene vil ikke føre til noen endringer i seksjonenes råderett over egen idrett i forhold til dagens praksis.
Det foreslås at seksjonsstyrene ikke lengre velges på seksjonsmøtene, men at seksjonsmøtene i stedet gir sin innstilling til Luftsportstinget og
forbundsstyret om hvem som bør sitte i seksjonsstyrene. Seksjonsstyrene skal bestå av en leder, en nestleder og fra en til fem medlemmer (etter
seksjonsmøtets bestemmelse). Seksjonsmøtene skal gi sine innstillinger etter forslag fra seksjonens valgkomité. Dersom det i tillegg til valgkomiteens
forslag foreligger andre forslag til leder, nestleder eller medlemmer av seksjonsstyret skal innstillingene avgjøres ved valg.
Seksjonsmøtene innstiller til Luftsportstinget hvem man mener bør være leder og nestleder i seksjonsstyret. De samme to innstilles som henholdsvis
styremedlem og personlig varamedlem i forbundsstyret, i likhet med i dag. Seksjonsmøtet innstiller videre til forbundsstyret hvem man mener bør
være medlem/medlemmer i seksjonsstyret. Forbundsstyret oppnevner det samlede seksjonsstyret på konstituerende forbundsstyremøte, som
avholdes umiddelbart etter at Luftsportstinget er avsluttet.
Forbundsstyret foreslår at det skal være krav om at det skal velges ungdomsrepresentant til seksjonsstyret når seksjonsstyret består av totalt fire eller
flere (inkl leder og nestleder). Forbundsstyret anbefaler imidlertid at det velges ungdom (15 - 25 år) som fast medlem av seksjonsstyret, uansett
størrelse på styret.
For å unngå å måtte sammenkalle til seksjonsmøter for nye valg av klubbrepresentanter, dersom det skulle oppstå behov for ekstraordinært
luftsportsting, mener styret at de klubbrepresentantene som velges på ordinært seksjonsmøte velges til å representere klubbene i sin seksjon for hele
tingperioden. Det er disse klubbrepresentantene som innkalles og møter ved et eventuelt ekstraordinært luftsportsting. Forbundsstyret ser imidlertid
behov for at det velges vararepresentanter som kan innkalles dersom fast valgt klubbrepresentant er forhindret fra å møte til ekstraordinært
luftsportsting. Det foreslås en (1) vararepresentant fra seksjoner som kan møte på tinget med fra en (1) til fem (5) representanter og to (2)
vararepresentanter fra seksjoner som kan møte med fra seks (6) til ti (10) representanter.
For å få en mer enhetlig bruk av begrepene komiteer og utvalg, legges det opp til at seksjonsstyrene bare kan oppnevne utvalg (ikke komiteer).
Seksjonsmøtet skal fortsatt velge valgkomité.
Det foreslås videre at et ekstraordinært seksjonsmøte bare kan behandle interne seksjonssaker som ikke krever tingbehandling.
I lovendringsforslaget klargjøres det at det er seksjonsstyret (ikke seksjonen som sådan) som etter fullmakt fra forbundsstyret, skal ivareta seksjonens
oppgaver. Det klargjøres videre i forslaget hva som er seksjonsmøtets oppgaver.
Dato: 06.03.2017
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I paragrafene 23 og 24 foreslås det slette en setning eller del av setning, da dette er unødvendige presiseringer som fremkommer klart i andre
paragrafer i loven.
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til endringer i loven som angår seksjonene.
I denne saksfremstillingen er samtlige paragrafer som omhandler seksjonene tatt med for helhetens skyld. Ny tekst og/eller slettelser er understreket.

Gjeldende lov

Forslag ny tekst

§ 22 Forbundsseksjonene

§ 22 Forbundsseksjonene.

(ingen endringer)

(1) Forbundet organiserer de ulike idrettene i seksjoner på en
hensiktsmessig måte.

(1) Forbundet organiserer de ulike idrettene i seksjoner på en
hensiktsmessig måte.

(2) Hver seksjon består av de klubber som er medlemmer av NLF (2) Hver seksjon består av de klubber som er medlemmer av NLF
og praktiserer samme idrett. For å bli registrert i en seksjon må
og praktiserer samme idrett. For å bli registrert i en seksjon må
klubben ha som formål å utøve seksjonens idrett eller ha
klubben ha som formål å utøve seksjonens idrett eller ha
organisert en gruppe innen klubben som har som formål å
organisert en gruppe innen klubben som har som formål å
utøve seksjonens idrett.
utøve seksjonens idrett.
(3) Seksjonene er ikke selvstendige juridiske enheter eller
organisasjonsledd, jf § 2 og NIFs lov § 6-4.

(3) Seksjonene er ikke selvstendige juridiske enheter eller
organisasjonsledd, jf § 2 og NIFs lov § 6-4.

§ 23 Seksjonenes kompetanse

Flyttes til ny § 29

Dato: 06.03.2017
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§ 24 Seksjonsmøter

§ 23 Seksjonsmøter

(1) Et seksjonsmøte er et møte bestående av seksjonens
tilhørende klubber. Hver seksjon skal avholde seksjonsmøte
hvert annet år i tilknytning til Luftsportstinget. Seksjonsmøtet
er seksjonens høyeste myndighet internt i seksjonen, dog slik
at seksjonsmøtet organisatorisk er underlagt forbundsstyrets
og Luftsportstingets myndighet, jf også § 2. Mellom
seksjonsmøtene ledes seksjonen av et styre valgt på
seksjonsmøtet.

(1) Hver seksjon skal avholde seksjonsmøte hvert annet år i
tilknytning til Luftsportstinget. Seksjonsmøtet er seksjonens
høyeste myndighet internt i seksjonen, dog slik at
seksjonsmøtet organisatorisk er underlagt forbundsstyrets og
Luftsportstingets myndighet, jf også § 2. Mellom
seksjonsmøtene ledes seksjonen av et seksjonsstyre.

(2) For seksjonsmøtene gjelder de samme regler som for
Luftsportstinget med hensyn til innkalling, møterett,
stemmeregler og talerett, samt møtets ledelse m.v., så langt
disse passer, med mindre annet er bestemt i denne lov.

Dato: 06.03.2017

(2) For seksjonsmøtene gjelder de samme regler som for
Luftsportstinget med hensyn til innkalling, møterett,
stemmeregler og talerett, samt møtets ledelse m.v., så langt
disse passer, med mindre annet er bestemt i denne lov.
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§ 25 Representasjon på seksjonsmøtet

§ 24 Representasjon på seksjonsmøte

(1) På seksjonsmøtet møter med stemmerett:
a. Seksjonsstyre.
b. Representanter for de klubber og grupper av klubber som
tilhører seksjonen, og som oppfyller vilkårene for medlemskap i
NIF og NLF, etter følgende skala:

(1) På seksjonsmøtet møter med stemmerett:
a. Seksjonsstyre.
b. Representanter for de klubber og grupper av klubber som
tilhører seksjonen etter følgende skala:

Antall klubbmedlemmer
Antall representanter
fra 10 til 50
1
fra 51 til 100
2
fra 101 til 200
3
fra 201 til 400
4
fra 401 og flere
5
Fem representanter er det høyeste antall representanter en klubb
(2) Representantene må være valgt på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
(3) Representantenes reiseutgifter (ikke opphold og diett)
avregnes etter reisefordelingsprinsippet.

Antall klubbmedlemmer
Antall representanter
fra 10 til 50
1
fra 51 til 100
2
fra 101 til 200
3
fra 201 til 400
4
fra 401 og flere
5
Fem representanter er det høyeste antall representanter en klubb
(2) Representantene må være valgt på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
(3) Representantenes reiseutgifter (ikke opphold og diett)
avregnes etter reisefordelingsprinsippet.

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i
de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde:
de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg oppnevnt av seksjonsmøtet eller av
a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer oppnevnt av seksjonsmøtet seksjonsstyret, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er
eller av seksjonsstyret, eventuelt nestleder eller medlem dersom
forhindret fra å møte.
leder er forhindret fra å møte.
b) Andre innbudte etter seksjonsstyrets bestemmelser.
b. Andre innbudte etter seksjonsstyrets bestemmelser.

Dato: 06.03.2017
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§ 26 Seksjonsmøtets oppgaver

§ 25 Seksjonsmøtets oppgaver

Seksjonsmøtet skal:
(1) Godkjenne de fremmøtte representanter.
(2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
(3) Velge dirigent, referent(er) og to representanter til å undertegne
protokollen.
(4) Behandle årsmeldinger for seksjonen.
(5) Behandle seksjonens del av NLFs regnskap i revidert stand.
(6) Behandle forslag og saker.
(7) Fastsette seksjonskontingenter og avgifter.
(8) Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen.
(9) Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på
Luftsportstinget.
(10) Foreta følgende valg:
a) Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, 2–5
styremedlemmer og eventuelt 2 varamedlemmer, etter
seksjonsmøtets bestemmelse. Ett av styrets medlemmer skal
være ungdom.
b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
c) Det antall representanter til Luftsportstinget som seksjonen er
berettiget til iht § 15.

Seksjonsmøtet skal:
(1) Godkjenne de fremmøtte representanter.
(2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
(3) Velge dirigent, referent(er) og to representanter til å undertegne
protokollen.
(4) Gjennomgå og gi sin innstilling til følgende saker som skal
behandles av Luftsportstinget:
a) Årsmelding for seksjonen
b) Seksjonens del av NLFs regnskap i revidert stand.
c) Forslag til seksjonskontingenter og avgifter
d) Utviklings- og handlingsplan samt budsjett for seksjonen
(5) Behandle interne seksjonssaker og forslag som ikke krever
godkjenning av Luftsportstinget.
(6) Innstille til Luftsportstinget valg av leder og nestleder av
seksjonskomiteen.
(7) Innstille til Luftsportstyret valg av ett (1) til fem (5) medlemmer
av seksjonsstyret, etter seksjonsmøtets bestemmelse, jf. § 28 (1).
(8) Foreta følgende valg:
a) Valgkomitè bestående av leder og to medlemmer
b) Det antall klubbrepresentanter til Luftsportstinget som seksjonen
er berettiget til iht § 15. I tillegg skal det velges en (1)
vararepresentant fra seksjoner som kan møte med inntil fem (5)
klubbrepresentanter og to (2) vararepresentanter fra seksjoner
som kan møte med seks (6) eller flere klubbrepresentanter.
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§ 27 Ekstraordinært seksjonsmøte

§ 26 Ekstraordinært seksjonsmøte

Ekstraordinært seksjonsmøte avholdes når forbundsstyret,
seksjonsstyret eller 1/4 av seksjonens klubber skriftlig krever det.
For ekstraordinære seksjonsmøter gjelder samme regler som for
ekstraordinære Luftsportsting.

Ekstraordinært seksjonsmøte avholdes når forbundsstyret,
seksjonsstyret eller 1/4 av seksjonens klubber skriftlig krever det.
Et ekstraordinært seksjonsmøte kan bare behandle saker som
inngår under § 25 (5) og som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling av det ekstraordinære seksjonsmøtet.
For ekstraordinære seksjonsmøter gjelder forøvrig samme regler
som for ekstraordinære luftsportsting.

§ 28 Ledermøte

§ 27 Klubbledermøte

I det året det ikke avholdes seksjonsmøter og luftsportsting bør
seksjonsstyrene innkalle klubbenes ledere eller annen utpekt
representant til ledermøte.

I det året det ikke avholdes seksjonsmøter og luftsportsting bør
seksjonsstyrene innkalle klubbenes ledere eller annen utpekt
representant til klubbledermøte.
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§ 29 Seksjonsstyret

§ 28 Seksjonsstyrets sammensetning og møter

(1) Seksjonsstyret holder møter når lederen eller et flertall av
styremedlemmene krever det.

(1) Seksjonsstyret består av en leder, en nestleder og fra ett til fem
medlemmer. Ved to eller flere styremedlemmer (totalt 4 eller
flere) skal minst ett av styrets medlemmer være ungdom
(15-25 år), jf. § 25 (6) og (7).

(2) Styret kan oppnevne og gi instrukser for utvalg og komiteer for
andre spesielle oppgaver.
(3) Til seksjonsstyrets møter innkalles delegater til vedkommende
fagkommisjon i FAI når internasjonale saker og spørsmål
behandles. De møter med forslags- og talerett, men uten
stemmerett.

(2) Seksjonsstyret leder seksjonen mellom seksjonsmøtene og
skal ivareta seksjonens oppgaver og myndighet iht § 29.
(3) Seksjonsstyret kan oppnevne og gi instrukser for utvalg som
gis spesielle oppgaver.
(4) Seksjonsstyret holder møter når lederen eller minst to av
medlemmene i styret krever det. Luftsportstyret kan kreve at
det avholdes seksjonsstyremøte.
(5) Seksjonens fagkontakt i sekretariatet deltar på seksjonsstyrets
møter med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.
(6) Medlemmer av presidentskapet og/eller generalsekretæren
kan møte på seksjonsstyrets møter med tale og forslagsrett.
(7) Det skal føres protokoll fra seksjonsstyrets møter.
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§ 23 Seksjonenes kompetanse

§ 29 Seksjonsstyrets myndighet og oppgaver

(1) Seksjonene er rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine
idretter og er videre utøvende organer i sine idretter innen fullmakt
fastsatt av forbundsstyret. Seksjonenes formål er å gjennomføre
NLFs formålsparagraf ved å utvikle sin idrett på landsbasis.

(1) Seksjonsstyrene er rådgivende organer overfor Luftsportstyret i
sine idretter og er videre utøvende organer i sine idretter innen
fullmakt fastsatt av Luftsportstyret. Seksjonsstyrenes oppgave er å
gjennomføre NLFs formålsparagraf ved å utvikle sin idrett på
landsbasis.

(2) For å gjøre dette skal hver seksjon innenfor de økonomiske
rammer som fastsettes av Luftsportstinget:
a) Planlegge og gjennomføre opplæring og trening innen sin idrett.
b) Lede faglig utvikling av og spre opplysning om sin idrett.
c) Legge forholdene tilrette faglig, materiellmessig,
sikkerhetsmessig, økonomisk og organisasjonsmessig for praktisk
utøvelse av sin idrett der det er mulig.
d) Arrangere konkurranser og representere sin idrett nasjonalt og
internasjonalt på vegne av NLF.

(2) For å gjøre dette skal hvert seksjonsstyre innenfor de
økonomiske rammer som fastsettes av Luftsportstinget:
a) Planlegge og gjennomføre opplæring og trening innen sin idrett.
b) Lede faglig utvikling av og spre opplysning om sin idrett.
c) Legge forholdene tilrette faglig, materiellmessig,
sikkerhetsmessig, økonomisk og organisasjonsmessig for praktisk
utøvelse av sin idrett der det er mulig.
d) Arrangere konkurranser og representere sin idrett nasjonalt og
internasjonalt på vegne av NLF.

(3) Seksjonene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige
saker, og skal opptre i samråd med forbundsstyret. Forbundsstyret (3) Seksjonsstyret skal holde Luftsportstyret underrettet i viktige
har instruksjonsmyndighet overfor seksjonene og seksjonene
saker, og skal opptre i samråd med Luftsportstyret. Luftsportstyret
rapporterer til forbundsstyret.
har instruksjonsmyndighet overfor seksjonssstyret og
seksjonsstyret rapporterer til Luftsportstyret.
(4) Seksjonene skal videre ivareta sine økonomiske forhold, å
sørge for at forvaltningen av seksjonens midler skjer på forsvarlig (4) Seksjonsstyret skal videre ivareta seksjonens økonomiske
måte og i henhold til budsjett godkjent av Luftsportstinget.
forhold, sørge for at forvaltningen av seksjonens midler skjer på
Seksjonene skal forhåndsrapportere eventuelle disposisjoner som forsvarlig måte og i henhold til budsjett godkjent av
kan medføre budsjettavvik til forbundsstyret. Forbundsstyret kan
Luftsportstinget. Seksjonsstyret skal på forhånd rapportere til
utarbeide interne rutiner og fullmakter innenfor rammen av denne Luftsportstyret eventuelle disposisjoner som kan medføre avvik fra
lov og vedtak fattet av Luftsportstinget.
godkjent budsjett. Luftsportstyret kan utarbeide interne rutiner og
fullmakter innenfor rammen av denne lov og vedtak fattet av
Luftsportstinget.
Dato: 06.03.2017
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Sak 6-1-6 Fastsettelse av seksjonskontingenter og -avgifter, planer og budsjett og utvidelse av valgkomiteen
Forutsatt at § 25 endres som foreslått under sak 6-1-5 må det i tillegg foretas følgende endring i § 5 (1) og § 17 g) og h). Videre foreslår
forbundsstyret at valgkomiteen utvides med ytterligere en nestleder
Gjeldende lov

Forslag ny tekst

§ 5 Kontingenter og avgifter

§ 5 Kontingenter og avgifter

(1) Luftsportstinget fastsetter kontingent og avgifter til forbundet.
Seksjonsmøtene kan fastsette egen seksjonskontingent og andre
avgifter til seksjonen.

(1) Luftsportstinget fastsetter kontingent og avgifter til forbundet.
Seksjonsmøtene kan innstille til Luftsportstinget at det fastsettes
egne seksjonskontingenter og andre avgifter til seksjonene.

§ 17 Luftsportstingets oppgaver

§ 17 Luftsportstingets oppgaver

(1) Luftsportstinget skal:
a) b) c) d) e) og f) (ikke berørt av endringen)

(1) Luftsportstinget skal:
a) b) c) d) e) og f) (ikke berørt av endringen)

g) Fastsette forbundskontingenter og -avgifter, samt godkjenne
seksjonskontingenter og -avgifter fastsatt på seksjonsmøtene.

g) Fastsette forbundskontingenter og -avgifter, samt
seksjonskontingenter og -avgifter etter innstilling fra
seksjonsmøtene.

h) Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan for forbundet og
seksjonene.

h) Fastsette utviklings- og handlingsplaner samt budsjetter for
forbundet og for seksjonene etter innstilling fra seksjonsmøtene.

i) (ikke berørt av endringene)
i) (ikke berørt av endringene)
j) Foreta følgende valg:
4. Valgkomiteens leder og nestleder.
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j) Foreta følgende valg:
4. Valgkomiteens leder, 1. nestleder og 2. nestleder.
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