Protokoll NLFs styre

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 04/15
Avholdt 2. september 2015 Møllergata 39, Oslo
Deltakere:
Styret:

Rolf Liland, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
M ariann Moen, 2. visepresident
Tobias Veland, ungdom (varamedlem)
Arild Solbakken, ballong
Jan Erik Dietrichson, fallskjerm
Ane Pedersen, HG/PG
Petter Faye-Lund, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly
Stig Hoftaniska, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly

Til sak 0-16

Runar Hailing fra Hang- og paragliderseksjonen og
Svein Ivar Johannessen, Mikroflyseksjonen

Til sak 0-19

Frode Finnes Larsen, leder av komiteen Nye NLF anlegg

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Før selve styremøtet startet hadde Ronny Helgesen, som ble norgesmester i paragliding i
Italia i juli, blitt invitert for å motta kongepokalen. Presidenten holdt en kort tale og
overrakte pokalen. Forbundsstyret gratulerte kongepokalvinneren.
M øtet satt kl. 1710. Møtet var beslutningsdyktig.
Av praktiske årsaker ble møtet gjennomført med behandling av sak 0-19/15 først, deretter
0-16/15 og 0-17/15. Ut over dette ble sakene behandlet i den rekkefølgen sakene er
n ummerert og med vedtakssakene før orienteringssakene.
I protokollen står sakene i nummerrekkefølge.
Ved møtestart ble det meldt sak til Eventuelt. —Sak 031/15b —Luftsportsuka 2016.
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Sak 025/15

Protokoll fra forbundsstyremøte 03/15 den 6. mai
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i luftsportsstyret. De
enkelte sakene i protokollen ble raskt kommentert på møtet.

Vedtak:

Protokollen fra 6. mai 2015 godkjennes med kommentarer til to av sakene.
Vedr. 020/15 NLF har ikke meldt kandidat til FAls miljøkommisjon.
Øvrige posisjoner er innmeldt komplett. FAI har bekreftet mottak.
Vedr. 021/15 Ved gjennomgang av Idrettsregistreringen, som er avgjørende
forfordeling av midlene, nådde ikke Mikroflyseksjonen 1.500 aktive
medlemmer og oppnådde derved ikke grentilskudd i 2015.

Sak 026/15

Norges Luftsportforbund som ansvarlig nasjonal myndighet for ballong og
seilfly
Saksdokumenter var utsendt, herunder utkast til NLFs svarbrev på
Samferdselsdepartementets brev av 12. august 2015.

Vedtak:

Forbundsstyret i Norges Luftsportforbund vedtar at organisasjonen skal
akseptere Samferdselsdepartementets(SD)forslag om at NLF skal påta seg
ansvaret som nasjonal myndighetfor ballong og seilfly etterforordning
1178/2011. SD tar sikte på at NLFs myndighetsrolle skal tre i kraftfra 1.januar
2016.
Administrasjonen skal til styremøte 05/2015 utarbeide et kostnadsoverslag for
etableringen av myndighetsfunksjonen (CA). Økonomien for driftsfasen av CA
skal også estimeres.

Sak 027/15

Prosjekt for allmennflyging og luftsport. Et nytt PAL-prosjekt i samarbeid
med Luftfartstilsynet
Luftsportspresidenten orienterte om bakgrunnen for Luftfartstilsynets
i nitiativ.

Vedtak:

NLFs styre stiller seg positiv til at detforberedes et nytt prosjekt, PAL-11.
Forbundsstyret ser at et slikt tiltak, gjennomført på en god måte, kan være
svært nyttig og bør sikre etjevnt trykk på- og oppmerksomhet rundt de
områdene som prioriteres i et slikt sikkerhetsfokusert prosjekt.

Sak 028/15

Funksjonstid for sentrale NLF-komiteer som opprettes av forbundsstyret
Saken var oppe til drøfting på forrige forbundsstyremøte, sak 024/15 d.
Styret gjorde ikke vedtak på møtet i mai. Flere av NLFs seksjoner har allerede
bestemt å bruke den foreslåtte ordningen.
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Vedtak:

NLFs styre vil med virkning fra 1.januar 2016 operere med 24 måneder som
standard virketidfor styreoppnevnte komiteer. Prinsippet innebærer at styret
som velges på luftsportsting fortsetter med de eksisterende komiteerfrem til
årsskiftet etter avholdt ting. Ordningen sikrer at nyvalgte styrer har nødvendig
tid til å sikre best mulig struktur på komiteene og bemanning av disse.

Sak 029/15

FAI General Conference 2015
Årets FAI GC avholdes i Rotterdam i uke 39. Norge har ikke meldt inn spesielle
saker til konferansen.

Vedtak:

NLFs generalsekretær utnevnes til delegat til FAI GC 2015.

Sak 030/15

Retningslinjer for NLFs internasjonale representanter
Det vises til utsendt forslag.

Vedtak:

Prinsippene i det utsendte forslaget vedtas, men retningslinjene gjøres
generelle og gjelder da også andre internasjonale oppgaver som Europe
Airsports (EAS), EASA m.fl. Det settes ikke begrenset gyldighetstid, og
retningslinjene gjelder inntil ny revisjon måtteforeligge.

Sak 031/15

Mandat for NLFs lovkomité
Komiteen ble oppnevnt på møte 01/2015. Medlemmer er Karin Bjørnebekk og
Arne Mathisen. Styret har bedt komitemedlemmene fremme forslag til
mandat for komiteen. Forslaget er utsendt.

Vedtak:

Detfremlagteforslaget til mandatfor NLFs lovkomité vedtas og gjøres
gjeldene med umiddelbar virkning.

Sak 032/15

Mandat for komite, Nye NLF anlegg
Komiteen ble oppnevnt av forbundsstyret på høsten 2015. Frode Finnes
Larsen er leder av komiteen og har etter avtale utarbeidet forslag til mandat.

Vedtak:

Detfremlagteforslaget til mandatfor komiteen Nye NLF anlegg vedtas og
gjøres gjeldene med umiddelbar virkning.

Sak 033/15

Bestemme sted for Luftsportstinget 2017
Administrasjonen har forhandlet priser /betingelser for arrangementene 1. og
2. april 2017. Fire hoteller /hotellkjeder har vært inne i bildet. Et av
alternativene utpeker seg, men det aktuelle tilbudet forutsetter at det inngås
en samarbeidsavtale mellom NLF og hotellkjeden for perioden fra d.d. til
31.12.2018. Avtalen er ikke mer forpliktende enn at deres alternativ skal
velges til NLF-arrangement om kjeden er på stedet og for øvrig har et
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konkurransedyktig tilbud. NLF har fordeler i hele avtaleperioden utover
arrangementet i 2017, men det er sikret at alle avtalefordelene i 2017 kan tas
ut knyttet til arrangementene 1. og 2. april.
Vedtak:
Luftsportstinget 2017 legges til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. NLF
inngår samarbeidsavtale med Nordic Choice Hotels(NCH)for perioden 3.
september 2015 — 31. desember 2018. Avtalen innebærer at kjeden betegnes
som hovedsamarbeidspartner på hotellsiden og NCH skal profileres på NLFs
hjemmeside med bannerannonse og har rett til å presentere kampanjer som
medlemsfordeler gjennom NLFs kanaler. Både NLF sentralt og seksjonene skal
følge opp avtalen.

Sak 034/15

Forbundssponsing
Luftsportspresidenten orienterte om tanker rundt muligheten for at NLF i
likhet med mange andre særforbund kan ha en forbundssponsor.
Luftsportsforbundets kvaliteter og verdier er slik at mange bedrifter bør kunne
se seg tjent med å bli assosiert med luftsport. Spesielt aktuelt kan det
være for virksomheter innen luftfarten.

Vedtak:

Presidenten skal til styremøte 05/2015 utarbeide forslag til et konsept som
han skal presenterefor styret.

Sak 035/15

World Air Games 2015
Arrangementet avholdes i Dubai i desember. Det er arrangøren som inviterer
deltakere på bakgrunn av plassering på verdens-rankingliste. Norge har
utøvere innen fallskjerm, paragliding, mikroflyging og motorflyging som er
invitert. I tillegg til utøverne skal deltakende nasjoner stille med en Head of
Delegation (en per nasjon). Arrangøren dekker kostnadene, med unntak av
reisen, for HoD.

Vedtak:

Tormod Veiby utpekes som Head of Delegation for de norske deltakerne i WAG
2015. NLF dekker reisen for nasjonslederen. Den enkelte seksjon/deltaker er
selv ansvarlig for alleforberedelser. HoD vil kunne bistå. Forbundsstyret ber
HoD ta kontakt med hver enkelt av de norske utøverne som er innbudtfor å
sikre at alle forhold er ivaretatt.

Sak 036/15

Eventuelt
a)PR og informasjon ved arrangement
b)Luftsportsuka 2016

Vedtak:

a) Luftsportspresidenten skal utarbeide etforslag til hvordan NLF gjennom en
veiledning for arrangører og medieansvarlige sittfor- og etterarbeid ved
forbundets, seksjoners og klubbersforskjellige konkurranser, mesterskap og
andre idretts- og publikumsarrangement best kan profilere luftsporten,
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idrettsgrenen, arrangementet, vinnere, enkeltutøvere og materiell, med tanke
på positiv profilering nasjonalt, lokalt, ifagpresse og i idretten, i den hensikt å
styrke luftsportens profil, lokale og nasjonaleforankring, og den enkelte
deltaker sine prestasjoner. Forslaget søkes presentertfor styret innen 1.
november 2015,forferdigstilling og innføring i sentral manualsamling innen 1.
januar 2016.
b)Luftsportsuka 2016 skal arrangeres på Starmoen i dagene onsdag 15.juni til
søndag 19.juni. Tom Brien bes om å være arrangementsansvarlig
/koordinatorfor 2016-arrangementet.
Det skal etableres en arbeidsgruppe med Ane Pedersen, Jan Erik Dietrichson og
Tom Brien, sistnevnte som leder. Gruppen skal se inn i spørsmålet om detfra
2017 kan være aktuelt å vurdere andre arenaer enn Starmoen til
arrangementet.

Orienteringssaker

0-16/15

Orientering om arbeidet i NLFs granskingskommisjoner som har arbeidet /
arbeider med fatale ulykker som har skjedd i 2015
Runar Halling, Hang- og paragliderseksjonen og Svein Ivar Johannessen,
Mikroflyseksjonen orienterte om arbeidet etter de mest alvorlige ulykkene. De
aktuelle seksjonenes representanter var innbudt på bakgrunn av at de begge
har hatt fatale ulykker i inneværende år. Det ble raskt orientert om hva som
har skjedd i de aktuelle ulykkene i 2015. Hovedsaken var å få belyst hvordan vi
i NLF arbeider med slike saker i dag og hva som eventuelt kan gjøres for å
styrke dette arbeidet i fremtiden. Det ble gjennomført et kurs i NLF-regi i
januar, og det skal bygges videre på det grunnlaget for at NLF skal være best
m ulig rustet til å møte utfordringene om nye ulykker oppstår. Til tross for at vi
arbeider målrettet for å unngå ulykkene vet vi dessverre at vi heller ikke i
fremtiden kommer til å unngå alle ulykker. I det videre arbeidet vil det også bli
sett på hvordan NLF på en god måte kan arbeide på tvers av seksjoner/grener.

0-17/15

Ny organisasjonsstruktur og revisjon av forbundets manualverk
Generalsekretæren orienterte om prosessen «Jobb smartere i NLF». Det er
etablert en arbeidsgruppe i administrasjonen på fire personer som ledes av
generalsekretæren. Det ble orientert om enkelte observasjoner samt hvilke
m uligheter og utfordringer arbeidsgruppen ser. Det er full enighet om at den
iverksatte prosessen er svært nødvendig og forbundets ansatte virker positive
til å gjennomføre nødvendige endringer.
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Presidenten orienterte om mulig revidert manual- og håndboksstruktur i
forbundet. Det er viktig å få etablert en struktur der alt som angår hele
forbundet står beskrevet ett sted og er felles.
1. visepresident orienterte generelt om viktige prinsipper og «kjøreregler» for
at organisasjoner skal lykkes med omstrukturering. Nøkkelord er å gjøre valg,
herunder velge bort, samt ha klare styringsmekanismer og prioriteringer.
Innledningene på dette møtet var primært for å forberede forbundsstyrets
medlemmer på at det på neste samling for styret er et mål å komme lengre i
prosessen mot organisatoriske forbedringer og sannsynligvis forenklinger. Det
må vurderes å innføre mer hensiktsmessig arbeidsform og samspill mellom
seksjonene. Med gode løsninger vil vi oppnå mer effektiv utnyttelse av de
samlede tilgjengelige ressurser.

0-18/15

Kongepokal i Norges Luftsportforbund
Kongepokal tildelt gjennom Norges Idrettsforbund er et meget verdig trofe og
skal henge høyt.
NLF har fra og med 2009 søkt om,og fått innvilget, to pokaler. Det regelverk
som gjelder i dag ble sist revidert for 16 år siden. Det stilles klare krav til
kvaliteten på konkurranser hvor det konkurreres om kongepokal og det er
absolutte krav til antall deltakere.
Det er gjort enkelte erfaringer de senere år som tilsier at NLFs regler bør
revideres. Hvilken problemstillinger som er aktuell ble fremlagt.
På neste styremøte blir det presentert et forslag til nye retningslinjer. Det er
m ålsettingen å gjøre vedtak i saken i oktober og at nye regler i så fall gjelder
fra og med 2016. 2. visepresident og generalsekretær gjør avklaringer med NIF
slik at NLFs muligheter for å gjøre endringer er avklart før styremøtet hvor de
nye retningslinjene skal vedtas.

0-19/15

Nye NLF anlegg
Komiteleder Frode Finnes Larsen rapporterte om arbeidet som er iverksatt.
Blant annet har gruppen besøkt de tre anleggene som forbundet eier.
Arbeidsgruppen/komiteen følger opp videre i h.h.t. mandatet.

0-20/15

Rapport Kvalitet og sikkerhet
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-21/15

Rapport Luftsportsuka 2015
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
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0-22/15

Rapport, medlemmer og klubber
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-23/15

Rapport, økonomi
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-24/15

Rapport, luftrom og anlegg
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-25/15

Rapport fra ungdomsutvalget og samtlige seksjoner
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.
-Ungdomsutvalget
-Ballongseksjonen
-Fallskjermseksjonen
-Hang- og Paragliderseksjonen
-Modellflyseksjonen
-Mikroflyseksjonen
-Motorflyseksjonen
-Seilflyseksjonen

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til informasjon.

Møtet hevet kl. 205A.

Rolf Liland
President

o nTink Laupså
Re erent

i%/k_k_ 5,
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