AGENDA/PROTOKOLL.
Styremøte 5/2021
Tid: tirsdag 2.november kl 1900
Sted: Teams
___________________________________________________________________________
AGENDA
Sak
1
Beslutningssaker
1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/21 og protokoll 4/21
1.2 Konstituering av nytt styre
1.3 Tildeling NM 2022
2

Orienteringssaker
Ingen

3.

Diskusjonssaker

4

Eventuelt
4.1 Neste møte 17.des i Møllergata, med påfølgende
styremiddag med avtroppende styre og fagsjef samt SU.

Ansvar
EF
Alle
Alle

EF

Til stede var: Espen Finne, Helene Bjørnø, Janne Strømmen, Ellen Aasgaard, Siri
Christiansen og Marius Wormnaes.
Avbud: Anders Emil Hustoft
Fra administrasjonen: Knut Lien (referent), Marius Sotberg (LA)
1.

Beslutningssaker
1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 5/21 og protokoll 3/21
Innkalling og agenda 5/21 godkjent
Protokoll fra styremøte 4/2021 utsendt for kommentarer og godkjent av avtroppende
styre.
1.2. Konstituering nytt styre F/NLF 2021 - 2023
Det nyvalgte styret består av fire kvinner og tre menn og ett av styrets

medlemmer er under 26 år. Styret er da lovlig valgt i henhold til NIFs
bestemmelser. Alle ble ønsket velkommen og styreleder ser frem til å
komme i gang med styrearbeidet som utelukkende har som mål å jobbe for
luftsportsutøvernes interesser på kort og lang sikt.
Vedtak: Seksjonsstyret konstituerte seg. Seksjonsstyret nedsatte et arbeidsutvalg
bestående av styreleder, nestleder og fagsjef. Arbeidsutvalget kan ta beslutninger i
mindre saker som trenger rask avklaring. Saker av prinsipiell karakter eller som har
stor økonomisk betydning skal behandles i normalt styremøte.
1.3. Tildeling NM 2022
Det var etter søknadsfristens utløp kun kommet inn èn søknad på utendørs NM og èn
søknad på innendørs NM.
Vedtak:
Tønsberg Fallskjermklubb tildeles innendørs NM i 2022 etter søknad.
Voss fallskjermklubb tildeles utendørs NM i 2022 etter søknad. VFSK må avklare hva
avgiften for sen påmelding er, det står både 250,- kr og 280,- kr i søknaden.

2.

Orienteringssaker
Ingen

3.

Diskusjonssaker
Ingen

4.

Eventuelt
Neste ordinære styremøte: 17.desember
Møtet ble hevet kl. 19:30

Knut Lien /s/
Fagsjef/referent

