
NORGES
Protokoll NLFs ledergruppe LUFTSPORTFORBUND

Møte 2019 04

Avholdt per telefon — 23. september

Deltakere:

Presidentskapet: Asle Sudbø, president

Nic Nilsen, 1. visepresident

Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtestart kl. 17:00.

President og 2. v.p. deltok på telefon, mens 1. v.p. og generalsekretæren satt begge i
Møllergata i Oslo.

Protokollen fra ledergruppens møte 2019 03 som ble avholdt 2. mai ble tatt til etterretning
av Luftsportstyrets påfølgende møte som ble avholdt 14. mai.

Sak L-24/19 Luftsportsuka 2020

På Luftsportstyrets møte 2. september var både NM-Veka og Luftsportsuka i
2020 temaer. Det ble fattet beslutninger vedr. luftsportens deltakelse på NM-
Veka, mens Luftsportsuka 2020 kun ble drøftet. Det er viktig å få tatt
avgjørelse om arrangementet da arbeidet må raskt i gang, ikke minst gjelder
dette å få sikret kapasitet for overnatting tilgang på transport o.s.v.
Luftsportsuka er et arrangement som berører alle NLFs seksjoner og det er
viktig at alle tar et eierskap til arrangementet. Den 18. september ble det
sendt ut e-post til hele Luftsportstyret om med kopi til samtlige av NLFs
ansatte. Det ble informert om at ledergruppen skulle behandle forslag om å
legge LSU 20 til Starmoen i dagene torsdag 25. til søndag 28. juni.
Styret ble i e-posten oppfordret til å komme med eventuelle innsigelser eller
andre kommentarer til forslaget innen kl. 12:00 den 20. september.
Det kom to kommentarer, begge støttet fullt ut en beslutning om å avholde
Luftsportsuka 2020 i det foreslåtte tidsrommet.
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Vedtak: Ledergruppen vedtok at Luftsportsuka 2020 skal avholdes på Ole Reistad
Senter, Starmoen i dagene torsdag 25. til søndag 28. juni.

Sak 1-25/19 Idrettens styringsbarometer
Ledergruppen har enstemmig gått inn for at NLF skal gjennomgå programmet
Idrettens styringsbarometer. Andre særforbund som har vært gjennom dette
tidligere har gitt meget god tilbakemelding om at undersøkelsen gir mye
nyttig informasjon. Blant annet har det bidratt godt til bedret forståelse og
samarbeid mellom styrer og administrasjon.
N LF har meddelt NIF at vi vil være med i denne omgang. Selve undersøkelsen
som er en individuell besvarelse vil ble gjennomført ganske snart nå på høsten
2019. Ledergruppen skal vurdere når videre bearbeidelse av den innhentede
informasjonen skal gjøres. Dette må ses på i sammenheng med at det også
skal gjennomføres en lederopplæring som er utviklet spesielt for NLF.
Lederopplæringsprogrammet blir ett av de viktige punktene på
Luftsportstyrets møte over to dager sent i november.

Vedtak: Bearbeiding/oppfølging av resultatene fra Idrettens styringsbarometer, hvor
selve undersøkelsen blir utført på høsten nå i 2019, utsettes til første halvår
2020. Det er et mål å få tatt tak i oppgaven så snart som mulig, men samtidig
skal det gjøres slik at det blir godt koordinert med NLFs eget program.

Sak L-26/19 NLFs deltakelse på FAIs General Conference 2019
Det var opprinnelig besluttet at årets General Conferense (GC) skulle avholdes
i Marocco sent i oktober. NLFs ledergruppe hadde besluttet at Mariann
Brattland og John Eirik Laupsa skulle delta på GC i Marocco.
Midt i august kommer det beskjed om at det ikke blir noen konferanse i
Marocco og at GC 2019 isteden avholdes i Lausanne i Sveits 5. og 6. desember.

Vedtak: Ledergruppen vedtok at de samme representantene som opprinnelig skulle
delta i Morocco bes om å representere NLF på konferansen i Sveits.

Sak 1-27/19 Representant fra NLFs presidentskap i gruppe for prisfastsettelse av
utdanningsmateriell som skal utgis av NLF.
Det har i en tid blitt arbeidet med å utvikle nye lærebøker for motorflyging,
mikroflyging (snart sportsflyging) samt seilflyging. Det er NLFs sentrale
organisasjon som bekoster utviklingen og har også alle rettigheter til bøkene.
Det er viktig at de respektive seksjoner har et sterkt eierskap til sin bok. Derfor
har seksjonene blitt bedt om å oppnevne en representant til å være med i
gruppen som skal bestemme prisen på «sin bok» både som trykket bok og
digitalt. Fra administrasjonen sitter generalsekretæren, kontorsjefen og
rådgiver Torkell Sætervadet i denne gruppen (gjelder alle bøkene).
Ledergruppen skal oppnevne en person fra presidentskapet som skal delta i
prisfastsettelsen av alle de tre bøkene.
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Vedtak: Nic Nilsen ble oppnevnt som representant fra presidentskapet i gruppen som
skal fastsette prisen på utdanningsproduktene som skal utgis av NLF.

Møtet avsluttet kl. 17:15

ralsekretær (referent)
Asle Sudbø (sign)
president
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