PROTOKOLL.
Styremøte 3/2020
Tid mandag 23.juli kl 21.12
Sted: Microsoft Teams/ FB Messenger
___________________________________________________________________________
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Fallskjermseksjonen har et forvaltningsansvar ovenfor et stadig økende
antall grener.
Støtte til toppidrettsutøvere gjøres etter prinsipper fra Olympiatoppen –
der man først må vise til resultater før man får støtte. Hvilke grener og når
seksjonen har landslagsuttak kan derfor variere.
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Beslutte andre foreslåtte endringer (iht utkast sendt på epost
per 30.juni).
Beslutte innføring av; Toppidrettsdokument vedlegg 2 uttakskriterier landslag.
Beslutte antall landslag/utøvere som styret ser økonomisk
forsvarlig å inkludere innunder landslagspotten i det
kommende året (ifm uttak 2020).
Antall nye lag inn som landslag?
Antall landslag under èn og samme gren?
Forhåndsuttak av nye landslag der styret vet at gjeldende lag
kun satser èn sesong til?
Beslutte sted for landslagsuttak (tunnel)
Orienteringssaker
- Ingen

3.

Diskusjonssaker
- Ingen

4.

Eventuelt
- Intet

EF

JS

Til stede var: Janne Strømmen, Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft, Espen
Finne og Bendik Harald Thommesen
Avbud: Kristian Moxnes
Fra administrasjonen: Knut Lien

1.

Beslutningssaker

1.1

Godkjenning av innkalling, agenda 3/20 og protokoll 2/20
Innkalling og agenda 3/20 godkjent
Protokoll fra styremøte 2/2020 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.

1.2
Beslutte ny tekst på Toppidrettsdokumentet
1.2.1 Konkurransekomitéen har levert et forslag til endringer i Toppidrettsdokumentets punkt
1.Innledning og innholdet har vært diskutert ved flere anledninger i styret. Innstillingen til
endring ansees å delvis være i strid med tekst i gjeldende vedtatte Langtidsplan fra
Seksjonsårsmøtet 2019.
Gjeldende Langtidsplan;
Fallskjermseksjonen har et forvaltningsansvar ovenfor et stadig økende antall grener.
Støtte til toppidrettsutøvere gjøres etter prinsipper fra Olympiatoppen – der man først må vise til
resultater før man får støtte. Hvilke grener og når seksjonen har landslagsuttak kan derfor
variere.

Gjeldende Toppidrettsdokument;
Fallskjermseksjonen har et forvaltningsansvar ovenfor et stadig økende antall grener. Hvilke
grener F/NLF har landslag i vil derfor variere i takt med hvor vi har egnede landslagskandidater

Konkurransekomitéens innstilling til endring;
Fallskjermseksjonen har et forvaltningsansvar ovenfor et stadig økende antall grener. F/NLF skal
fortrinnsvis ha landslag i grener med akseptabel deltagelse på NM slik at det gjenspeiler
medlemmenes interesser.

Diskusjonen har gått på om det er riktig å endre på prinsipper for uttak av landslag fra
«prinsipper fra Olympiatoppen» til å spisses mot grener med større deltakelse på NM, og
om dette kan gjøres innenfor gjeldende langtidsplanperiode eller vente til endringer er
gjort i Langtidsplanen ifm neste Seksjonsårsmøte.
Endringen var planlagt å ta opp til diskusjon med klubbene på Ledermøtet (medio mars
2020) men ble på bakgrunn av kansellering av dette møtet i stedet sendt ut på høring til
alle klubbstyrer i F/NLF. To svar ble mottatt innenfor tidsfrist, og ett etter godt etter
tidsfrist. Èn klubb svarer at de følger styrets vedtak, èn klubb støtter endringen, og klubben
med svar etter frist ønsker satsning på utøvere med «talent og resultat».
Saken ble tatt opp til votering i styret etter mye diskusjon, med følgende resultat:
o 3 stemmer for endringen foreslått av Konkurransekomiteen.
o 2 stemmer mot endringen foreslått av Konkurransekomiteen.
o 1 blank stemme
Foreslått endring ble dermed vedtatt med normalt flertall og tatt inn i nytt
Toppidrettsdokument for 2020.
1.2.2 Konkurransekomiteen har foreslått et par andre mindre endringer i
Toppidrettsdokumentet som styret enstemmig godkjente;
- Punkt 2.3 Landslagsledelsen

Tilført tekst; Medlemmer i landslagsledelsen (LL) kan ikke være utøver på landslag (jmf. NLF
lov §8 og NIF lov §2.8 omhandlende inhabilitet).

-

Punkt 2.3.3 endret overskrift til; Avdelingsleder - Fagsjef F/NLF (AL).
Punkt 6.0 Avslutning
Tekst endret til; Det er derfor nødvendig med en tydelig styring og «kontroll» av landslagenes
ulike aktiviteter (f. eks. hoppsamlinger) hvis laget skal nå sine mål.
1.2.3 Beslutte innføring av; Toppidrettsdokument vedlegg 2 - uttakskriterier landslag.
Diskusjonen rundt endringer i Toppidrettsdokumentet og samtaler med tekniske trenere
som er tenkt innleid til landslagsuttaket har belyst behovet for å gi noen føringer for hvilke
grunnlag uttak av landslag skal gjøres på bakgrunn av. Styret har etter diskusjoner med
konkurransekomiteen, landslagsansvarlig og eksterne ressurser utformet
Toppidrettsdokument vedlegg 2 - uttakskriterier landslag. Dokumentet er ment å både gi
styringsinformasjon til selve uttaket, samt gi landslagskandidater en forutsigbarhet ift hva
som vil bli vektlagt ift uttaket i tillegg til rene tekniske ferdigheter.
Styret besluttet innføringen av Toppidrettsdokument vedlegg 2 - uttakskriterier
landslag.
1.3

Beslutte antall landslag/utøvere som styret ser økonomisk forsvarlig å inkludere innunder
landslagspotten i det kommende året (ifm uttak 2020).
Styret er veldig fornøyd med at det er stadig flere lag som driver aktiv trening og satsning
innenfor sine grener, med mål om å kunne bli tatt ut som landslag. Styret ser imidlertid at
de økonomiske midlene stilt til disposisjon til landslagssatsning i inneværende
langtidsplanperiode ikke gir åpning for å kunne ta inn vesentlig flere landslagsutøvere.
Dette ut i fra at den økonomiske støtten hver enkelt utøver får fremdeles må muliggjøre en
målrettet satsning.
Styret besluttet ut i fra disse inngangsverdiene at følgende gjelder ifm årets landslagsuttak:
o Det er kun økonomisk åpning for å ta inn ett ekstra lag (uavhengig gren) i
landslagsgruppen. Enkeltutøvere kan tas inn i tillegg.
o Det skal ikke tas ut flere landslag innenfor samme gren på bekostning av andre
grener (bredde - før dybde).
o Forhåndsuttak av nye landslag der styret vet at gjeldende landslag kun satser èn
sesong til skal ikke gjennomføres (uttak an «neste» landslag til når gjeldende
landslag gir seg). Da skal nytt uttak gjennomføres i stedet.

1.4

Beslutte sted for landslagsuttak 2020
Styret har fått inn tilbud fra de to tunnelene i Norge som ansees som store nok til å
gjennomføre uttaksflyging i alle grener. Tilbudet fra Vossvind var noe billigere enn
tilbudet fra Modern Activity Center (MAC), men styret vurderte at det totalt er bedre for
forbundet å gjennomføre landslagsuttaket på MAC når man tar inn reise- og
overnattingskostnader samt hvor enkelt det er for innleide tekniske trenere å komme seg
dit. Landslagsuttak for 2020 blir dermed gjennomført på MAC.

2.

Orienteringssaker
Ingen

3.

Diskusjonssaker
Ingen

4.

Eventuelt
Intet
Neste ordinære styremøte: 7.september (kl.slett og sted kommer senere).

Møtet ble hevet kl. 22:59

Espen Finne (EF)

