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Protokoll NLFs ledergruppe LUFTS ORT ORBUND

Møte 2019 03

Avholdt i Møllergata 39, Oslo — 2. mai

Deltakere:

Presidentskapet: Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtestart kl. 07:30.

Generalsekretæren hadde før møtet sendt ut et forslag til saksliste. Innkallingen og saksliste
ble godkjent. Det var også satt opp punktet «Eventuelt». Følgende saker ble satt opp:
a) Oppfølging vedr. sak L-09/19, forsikringer i HPS-seksjonen. b) Praksis ved oppnevning av
undersøkelseskommisjoner. c) Notat skrevet av generalsekretæren vedr. oppfølging av
saker/temaer som er tatt opp av regnskapsfører, revisor eller NLFs kontrollkomite.

Sak 1-15/19 Fordeling av oppgaver og ansvarsområder i presidentskapet i tingperioden
Presidenten og generalsekretæren hadde et møte få dager etter luftsports-
tinget. Det overordnede fra det møtet var at driften av NLF er inne i et godt
spor og at det ikke synes nødvendig å gjøre store endringer. Arbeidet med å
jobbe stadig mer på tvers av seksjonene skal videreføres. På bakgrunn av den
vedtatte utviklings- og handlingsplanen og viktige satsningsområder ble det
avklart ansvarsområder for medlemmene av presidentskapet samt enkelte
representasjonsoppgaver.

Vedtak: Presidenten har det overordnede ansvaret for å lede Luftsportstyret og NLFs
ledergruppe. Luftsportpresidenten blir foreslått som ny FAI Vice-president for
Norge. Det er Luftsportstyret som innstiller og FAI General Conference vedtar.
1. visepresident Nic Nilsen er hovedansvarlig for anleggspolitikk og -arbeid.
Prosjektet med allmennflyplass for Oslo-området har høy prioritet. Nic Nilsen
er NLFs representant i Samarbeidsutvalget mellom AOPA, EEA og NLF.
2. visepresident Mariann Brattland er NLFs representant i idrettens ulike
forum. Mariann Brattland og generalsekretær John Eirik Laupsa er NLFs
representanter på FAI General Conference 2019.
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Sak L-16/19 Fordeling av rammetilskuddet fra Kulturdepartementet som utbetales via
Norges Idrettsforbund
Prinsippene for fordelingen av midlene for 2019 ble vedtatt av det nyvalgte
Luftsportstyret på konstituerende møte den 6. april. (Sak 018/19).
Ledergruppen foretok den formelle fordelingen til forbundets syv seksjoner.

Vedtak: Ballongseksjonen tildeles kr. 5.000,- som er tilsvarende 2018. Fallskjerm-
seksjonen tildeles kr. 736.622,- som er en økning på kr. 10.066,- fra 2018.
Hang-, para- og speedgliderseksjonen tildeles kr. 491.815,- som er en økning
på kr. 6.195,- fra 2018. Mikroflyseksjonen tildeles kr. 349.266,- som er en
økning på kr. 53.941,- fra 2018. (Mikroflyseksjonens store økning skyldes
utløsning av gren tilskudd i 2017 som er året som beregnes i N1F fordelingen).
Modellflyseksjonen tildeles kr. 544.761,- som er en økning på kr. 7.033,- fra
2018. Motorflyseksjonen tildeles kr. 514.746,- som er en Økning på kr. 6.558,-
fra 2018. Seilflyseksjonen tildeles kr. 296.08,- som er en økning på kr. 3.891,-
fra 2018.

Sak L-17/19 Luftsportstyrets møter resten av 2019
Ledergruppen planlegger å innkalle til to ordinære møter i Luftsportstyret på
høsten 2019. Ett møte planlegges til tidlig i september måned og kan gjerne
legges til Gardermoen om et flertall i styret ønsker det. Det siste møtet blir i
Oslo og går over to dager. Sannsynligvis fra en fredag ettermiddag til lørdag
ettermiddag. Møtet over to dager legges til november.
Praksisen med at underlag til styremøtene sendes ut fra generalsekretæren
fem dager før møtet opprettholdes.

Vedtak: Ledergruppen fremmer konkrete forslag til datoer for Luftsportstyrets møter
2019 05 og 2019 06 til styremøtet 14. mai.
Generalsekretæren har ansvaret for å sende ut innkallinger med forslag til
saksliste og relevante underlag. Sakslisten sendes til presidentskapet før
utsendelse til resten av styret. Presidentskapet vil normalt godkjenne
sakslisten før utsendelse.

Sak L-18/19 Kongepokaler i Norges Luftsportforbund i 2019 samt kongepokaijury
NLF har også for 2019 blitt tildelt to kongepokaler. Det forrige luftsportstyret
har besluttet at en pokal skal settes opp i NM i mikroflyging som skal
arrangeres i Stavanger-området under NM-Veka i juni og en pokal settes opp i
NM i akrobatikkflyging med motorfly som avholdes på Røros i juni.
Premieutdeling for begge konkurransene vil etter planen bli lørdag 29. juni.
Presidentskapet i NLF skal fremme forslag til leder av NLFs kongepokaljuryer.

Vedtak: Asle Sudbø tildeler kongepokal til vinner av NM i akroflyging med motorfly.
Mariann Brattland tildeler kongepokal til vinner av NM i mikroflyging. Nic
Nilsen foreslås som leder av kongepokaljuryene.
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Sak L-19/19 Representanter styringsgruppa for tjenestepensjon i NLF
I forbindelse med omleggingen av tjenestepensjonsordning fra ytelsesbasert-
til innskuddsbasert ordning for forbundets ansatte i 2013 ble det opprettet en
styringsgruppe. Gruppen har hatt to representanter fra forbundets styre og en
ansattrepresentant. Tidligere luftsportspresident Rolf Liland og nåværende
luftsportspresident Asle Sudbø har sittet i styringsgruppen fra den ble
opprettet. Ledergruppen oppnevner nye representanter fra styret.

Vedtak: Ledergruppen utpekte Asle Sudbø og nyvalgt leder for Ballongseksjonen,
Reidar Bratsberg, som styrerepresentanter til styringsgruppa for
tjenestepensjon i NLF.

Sak 1-20/19 Sentral sikkerhetskomité i Norges Luftsportforbund
Det er fattet prinsippvedtak om at det skal være en sentral sikkerhetskomite
med samme struktur som vi har for blant annet luftrom, anlegg og flyteknisk.
Så langt har NLF ikke funnet frem til den rette komitelederen og har da valgt å
organisere sikkerhetsarbeidet innenfor hver seksjon. Denne strukturen har
blitt benyttet i mange år. Det er mye å hente på erfaringsutveksling og
synergier mellom seksjoner. Ledergruppen har som ambisjon å opprette den
sentrale komiteen med en leder samt lederne av alle seksjonenes
sikkerhetsutvalg.

Vedtak: Ledergruppen arbeider videre med å få etablert en sentral sikkerhetskomite.

Sak L-21/19 Internasjonal koordinator i Norges Luftsportforbund
I forrige styreperiode ble det opprettet en funksjon som internasjonal
koordinator. Vedkommende har som oppgave å følge opp de som
representerer forbundet sentralt samt de enkelte seksjoner og aktiviteter i
internasjonale fora. Enkelte representanter er flinke til å forankre det
internasjonale arbeidet i egen organisasjon og rapportere på god måte. Andre
har store forbedringspotensialer. Med en internasjonal koordinator vil det
være trykk på dette arbeidet hele tiden. De gode erfaringene fra perioden
2017 — 2019 ønskes videreført. Vedkommende som var internasjonal
koordinator i forrige periode har påtatt seg nye oppgaver i forbundet og har
derfor bedt om avløsning.

Vedtak: Ledergruppen arbeider videre med å få rekruttert en ny internasjonal
koordinator basert på de kandidater som ble drøftet i møtet.

Sak L-22/19 Ungdomskomité i Norges Luftsportforbund
Valgkomite og kontrollkomite velges av- og rapporterer til Luftsportstinget.
Øvrige komiteer oppnevnes av Luftsportstyret. Det er etablert praksis at styret
finner frem til egnede kandidater i tiden etter luftsportsting og at
Luftsportstyret oppnevner nye komiteer fra årsskiftet etter lufsportsting. De
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nyoppnevnte komiteene har da en funksjonstid på 24 måneder. Denne
ordningen er innført for å sikre kontinuitet samt å legge til rette for fornying
av komiteer der det er hensiktsmessig. Også i seksjonene benyttes dette
prinsippet.
Forbundets ungdomskomite har hatt problemer med å få samlet komiteen i
det siste. Lederen har bedt oss om å oppnevne ny komite så snart som mulig
slik at arbeidet kan komme i gang med nye ressurser.

Vedtak: Ledergruppen vil foreslå for Luftsportstyret på kommende møte at det
oppnevnes en ny komite bestående av ungdomsrepresentantene fra de seks
seksjonsstyrene som har ungdomsrepresentant.

Sak 1-23/19 Eventuelt
a) Et spørsmål som har kommet opp i saken vedr. HPS-forsikringer har ikke

blitt svart ut fullstendig.
b) Ved hendelser eller ulykker hvor NLF skal nedsette undersøkelses-

kommisjon er det viktig at oppnevningen skjer raskt og effektivt og
samtidig sikre involvering av de som skal være med i
beslutningsprosessen.

c) I forbindelse med regnskapsavslutning for 2018 har det vært avholdt møte
med regnskapsfører samt at revisor og forbundets kontrollkomite har
avgitt sine rapporter. Det er en god orden og styring på økonomien, men
det vil alltid være punkter som kan forbedres og det må gjøres
vurderinger. Generalsekretæren har sikret at ny ledergruppe har fått
forelagt relevante underlag.

Vedtak: a) Generalsekretæren besvarer utestående spørsmål vedr. forvaltningen av
ordningen.
b) Ved hendelser og ulykker hvor NLF skal nedsette en undersøkelses-
kommisjon setter generalsekretæren sammen en relevant kommisjon i forhold
til aktuell hendelse. Denne forelegges NLFs ledergruppe umiddelbart per B-
post. Spørsmål, kommentarer eller innsigelser må skje umiddelbart og senest
innen en time om det skal hensyntas.
c) Generalsekretærens notat med fem punkter, samt relevante underlag, er
mottatt i ledergruppen. Sakene følges opp.

Møtet avsluttet kl. 08:20

gen : ralsekretær (referent)

Æ/ C-5:t i p
Asle Sudbø
president
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