
Protokoll NLFs styre
NORGES

LUFTSPORTFORBUND

Møte 2019 03
Avholdt 6. april, Clarion Hotel Air, Sola

Deltakere:

Styret: Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdom
Reidar Bratsberg, ballong
Kristian Moxnes, fallskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Sigurd Brattetveit, mikrofly
Espen Bakke, modellfly

Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly

Observatører Janne Strømmen (vara -fallskjerm)
Brynhild Jorid Rotvold (vara -HPS)
Stein Erik Lundblad (vara -mikrofly)
Anders Holt Jakobsen (vara -modellfly)
Linda Christine Lilleng (vara -motorfly)

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

MØtestart kl. 17:40

NLFs nyvalgte president gratulerte samtlige med valget og uttrykte at han
virkelig så frem til samarbeidet i tingperioden. Det ble gjennomført en rask
presentasjonsrunde.
Generalsekretæren redegjorde raskt for hvilke saker som burde behandles på
det konstituerende møtet. Da styrets sammensetning hadde blitt avklart kun
minutter i forkant av styremøtet hadde ikke noe underlag blitt utsendt på
forhånd. Styret godkjente at de saker som ble opplyst kunne behandles.

Sak 017/19 Konstituering av Luftsportstyret
Etter valget på Luftsportstinget 2019 består Luftsportstyret av følgende
medlemmer:
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Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdom
Reidar Bratsberg, ballong
Kristian Moxnes, fallskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Sigurd Brattetveit, mikrofly
Espen Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly

De som har kommet nye inn i Luftsportstyret opplyste sitt 11-sifrede
fødselsnummer til Generalsekretæren slik at ny styresammensetning kan
registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Vedtak: Luftsportstyret for perioden frem til Luftsportstinget 2021 er konstituert.

Sak 018/19 Fordeling av Norges Luftsportforbunds andel av spillemidler fra Post 2 og 3 i
tilskuddet fra Kulturdepartementet til Norges Idrettsforbund for 2019
Tildelingen for inneværende år ble oversendt fra NIF den 26. mars. For 2019
er det innrapporterte tall for 2017 som er grunnlag for tildelingen. NLF har
hatt en meget god økning i disse tilskuddsmidlene over flere år. NLF får i år
uttelling for fire grener i tillegg til grunntilskudd. Det har i mange år (nærmere
ti år) blitt allokert et fast beløp til NLF sentralt (Avd. 110), dette har vært kr.
1.350.000,-. Alle økninger de senere årene har uavkortet blitt videreført til
seksjonene. Generalsekretæren foreslår at for 2019 økes beløpet som
allokeres til NLF sentralt med kr. 200.000,-. Dette kan gjøres og allikevel vil
samtlige seksjoner få et høyere tilskuddsbeløp enn i 2018. Ballongseksjonen
gis imidlertid et tilskudd som ikke er en matematisk beregning, dette har vært
kr. 5.000,- og dette foreslås opprettholdt.
Av de øvrige seksjonene får Seilflyseksjonen den minste økningen med kr.
3.891,- mens Mikroflyseklsjonen har størst økning med kr. 53.941,-. Sistnevnte
oppnådde i 2017 et medlemstall som resulterte i ett ekstra grentilskudd i
forhold til de foregående år.
Det er de samme prinsipper som benyttes internt i NLFs internfordeling som
de NIF benytter for fordeling til særforbundene av det samlede tilskuddet fra
Kulturdepartementet.

Vedtak: Luftsportstyret sluttet seg til de foreslåtte fordelingsprinsippene og delegerer
til ledergruppen (presidentskapet og generalsekretær) å gjøre den formelle
tildelingen på gruppens møte som er berammet til 2. mai.
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Sak 019/19 Fordeling av utviklingsorienterte ungdomsmidler
Norges Luftsportforbund har i 2019 fått tildelt marginalt mer midler på dette
området enn for 2018. Det har i NLF blitt benyttet en fordelingsnøkkel i noen
år som samtlige seksjoner i forbundet er godt fornøyd med. 1/4 av beløpet
fordeles likt mellom de seksjoner som har kvalifiserte aktiviteter og søker på
midler, 1/2 av beløpet fordeles i forhold til søknadsbeløpene for inneværende
år og 1/4 fordeles etter innrapporteringen for foregående års kvalifiserte
aktiviteter.

Vedtak: Luftsportstyret godkjente at 2019-midlene fordeles etter de etablerte
prinsipper. Administrasjonen setter tidsfrister for søknader og rapportering og
gjennomfører fordelingen.

Sak 020/19 Norges Luftsportforbunds representant på Idrettstinget 2019
NLF har mottatt invitasjon til Idrettstinget 2019 som skal avholdes på
Lillehammer 24. — 26. mai. NLF har en stemmeberettiget representant.
Forbundet deltar normalt med både representant og observatør.

Vedtak: Visepresident Mariann Brattland deltar som Norges Luftsportforbunds
stemmeberettigede representant på Idrettstinget 2019.

Sak 021/19 Luftsportstyrets møte 2019 04
Det er behov for å få samlet Luftsportstyret til et ordinært møte i god tid før
sommerferien. Det ble fremmet noen forslag til datoer og det ble konkludert
med dato som passer for hele det nyvalgte styret.

Vedtak: Luftsportstyrets møte 2019 04 avholdes i forbundets lokaler i Møllergata 39,
Oslo på tirsdag 14. mai. Møtestart er kl. 17:00. Saksunderlag sendes ut 9. mai.
På møte 2019 04 skal møtedatoer for resten av kalenderåret settes.

Møtet hevet kl. 17:55
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Asle Sudbø
President
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