PROTOKOLL.
___________________________________________________________________________

Styremøte 1/10
Tid: Tirsdag 19. januar kl 17:00
Sted: NLF, Oslo.
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Neste møte:12 februar 2010
Tilstede var: Thomas K Becke, Mathias Holtz, Kine Hee Steen, Annette Tjørhom og Inger
Aakre.
Forfall: Ramsy Suleiman,
Fra administrasjonen: Jan Wang (referent).
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1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling og saksliste
Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/09 ble godkjent.

1.2

Godkjenning av protokoll møte 6/08
Protokollen fra møte 6/08 som har vært på høring i styret ble enstemmig
godkjent.

1.3

Agenda ledermøtet 2010
Fagsjef presenterte utkastet til agenda for styremøtet. Det er kun kommet inn
en sak til agendaen og det er en presentasjon av oversikten av hvor de hoppes i
Norge og nytten av å holde denne oppdatert. Videre vil det være aktuelt å
presentere luftromsorganiseringen på Østlandet. Fagsjef anmodet om å vise en
viss fleksibilitet ved ev å kunne tillate SU å presentere statistikken for 2009
under ledermøtet dersom dette blir nødvendig. Dette grunnet begrensede
muligheter for tilstedeværelse for statistikkansvarlig. Styret vedtok agendaen.

1.4

Tildeling av NM 2010
Leder i Konkurransekomiteen redegjorde for innkomne søknader som NM
arrangør og vurderingen av de 3 kandidatene. Alle søknadene var gode
søknader som kvalifiserte for tildeling av NM. KK anbefalte styret å tildele
NM 2010 til Voss FSK. Utslagsgivende for anbefalingen var rotasjon mellom
arrangørklubber. Styret fulgte anbefalingen, slik at NM 2010 vil gå på Voss
fra 11 til 14 august.

2. Orienteringssaker
2.1

Økonomistatus
Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 14. januar 2010. Års
resultat er ikke klart men resultatet er mye sikrere nå pga føringene fra
desember 09 ligger inne. Fortsatt står det fortsatt igjen å bokføre en betydelig
del en god del av landslagenes utgifter i 2009. Det ser imidlertid ut til at
resultatet kan bli ca kr 200.000 bedre enn det vedtatte budsjettet, et underskudd
på – 46.000. Regnskapet skal revideres i uke 6 og 7, hvilket vil si at det ikke vil
være revidert til ledermøtet. All bokføring vil være gjort slik at resultatet i
praksis vil være klart. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2

Medlemstall 31.12.08
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. des 2009. De viser en
kraftig økning fra 4264 til 4792 dvs med 528 medlemmer. Økningen utgjøres
av tandemelever. Styret tok orienteringen til etterretning.
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2.3

Orientering fra Forbundsstyremøtet
Det har ikke blitt gjennomført noe forbundsstyremøte siden F/NLF styremøte
8/09. Fagsjef orienterte imidlertid om innstillingen fra hederstegnskomiteen til
forbundsstyret. Styret NLF vil fatte det endelige vedtaket om tildeling av årets
hederstegn 1. februar 2010. Hederstegnkomiteen har innstilt fire kandidater fra
F/NLF til hederstegn. Styret tok saken til etterretning.

2.4

Utkast til Årsberetning 2009
Fagsjef presenterte et utkast til årsberetning for 2009. Denne er oversendt leder
F/NLF for utarbeidelse av sluttkommentar. Med unntak av økonomisk resultat
er årsmeldingen ferdig. Årsmeldingen vil bli sendt over til NLF, for neste år å
bli innarbeidet i NLF sin årsrapport for 2009 og 2010 som skal presenteres på
Årsmøtet 2011. Årsmeldingen vil også bli presentert på ledermøtet i F/NLF 13.
februar. Styret slutte seg til årsmeldingen.

2.5

Aktivitetstall 2009
Fagsjef orienterte om aktivitetstall. Totalt er det utført 54.654 hopp hvorav
2.537 tandem, 7.008 elevhopp, 43.812 treningshopp, 875 konkurransehopp
samt 422 demohopp. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6

Hendelser 2009
Det er kommet inn 111 hendelsesrapporter som fordeler seg med 40 for elever
og A hoppere, 61 for B, C og D hoppere og 10 for Tandemer. 70 av hendelsene
inkluderte reserver som fordelte seg med 19 for elever og A hoppere, 46 for
B,C og D hoppere og 5 Tandemreserver. 34 hendelser inkluderte skader alt kun
legebesøk til en skade som en normalt ikke overlever. Disse fordelte seg med
16 for elever og A hoppere, 16 for B, C og D hoppere og 2 tandemelever som
klaget over stiv nakke. I tillegg var det 3 AAD fyringer, hvorav 2 elever og A
hoppere samt 1 B hopper. I tillegg har det i utlandet vært 2 hendelser med
norske hoppere som i verste fall kunne endt fatalt eller med store varige mén.
Det var gjennom hele 2008 uregelmessigheter ifm rapporteringer vedrørende
avholdte kurs, utførte tandemer samt aktivitetstall. Det har i 2009 vært en
bedring å spore mht innsending av hendelsesrapporter men fortsatt har det vært
7-8 stk som SU og Fagsjef har måttet purre på eller gjøre HI’er oppmerksomme
på. Dette vil bli adressert på årets fagseminar. Styret tok orienteringen til
etterretning.

2.7

Langtidsleieavtalen
Siste utkast til langtids leieavtale mellom Oslo FSK og F/NLF for Østre Æra
ble presentert for styret. Siste utkastet er utarbeidet mellom leder Oslo FSK og
Fagsjef med utgangspunkt i det siste innspillet far styret i OFSK. Det er enighet
mellom leder OFSK og Fagsjef. Avtaleutkastet blir også fremlagt på styremøte
i OFSK før signering. Styret slutte seg til avtaleutkastet.
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2.8

Idrettsregistreringen
Pålegg om å legge inn ny informasjon om klubborganisasjonen og antall aktive
medlemmer i idrettsregistreringen 2010 er sendt til alle klubber. Fristen for
dette er 27. januar. Fagsjef har lagt inn medlemstallene for hver enkelt klubb.
Antallet aktive medlemmer som klubbene skal legge inn, innenfor rammen av
totalmedlemstallet, vil danne grunnlaget for beregningen av den økonomiske
støtte seksjonen vil få fra NIF. Det er tidligere besluttet i styremøter at
tandemelever skal regnes som aktive medlemmer det året de har vært medlem i
F/NLF. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.9

Norgesrekordforsøk 2010
Styret ble orientert om norgesrekordforsøket i formasjonshopping som
planlegges gjennomført i år som et samarbeid mellom Forsvaret og F/NLF.
Hoppingen skal gjennomføres på Rena. Trening og uttakshelg gjennomføres 28
og 29. mai og forsøket gjennomføres 27 til 29 august. Styret sluttet opp om
rekordforsøket og ber klubbene om ikke å gjennomføre konkurrerende
aktiviteter som kan redusere antallet deltagere på norgesrekordforsøket.

2.10

Dispensasjon for bruk av store fly
Luftfartstilsynet sin dispensasjon for bruk av store fly på små flyplasser ifm
fallskjermhopping, gikk ut ved årsskiftet. Fagsjef har vært i kontakt med LT og
har fått tilbakemelding om at ny dispensasjon vil bli gitt på samme grunnlag.
Fagsjef har meddelt at dispensasjonen er nødvendig å få innen 1. mars. Det er
uklart hvor lenge den vil bli gitt for, men det er indikert at det kan bli inntil
EASA utgir egne bestemmelser om dette, som tidligst vil være en gang i 2012.
Styret tok saken til etterretning.

2.11

Ungdomsmidler 2010
NLF har mottatt signaler om at det også i år vil komme øremerkede
ungdomsmidler, slik det også har gjort de to foregående årene. Det vil i år være
samme premisser for tildeling av ungdomsmidler som tidligere. Det vil si
aktivitetsmidler rettet mot aldersgruppen under 19 år og unntaksvis mot
gruppen opp mot 25. I 2009 fikk Oslo, Grenland og Voss støtte av disse
ungdomsmidlene. F/NLF har ikke mottatt sluttrapport fra Grenland FSK.
Fagsjef har internt i NLF skissert at det vil bli søkt om kr 250.000. Hvor mye
som F/NLF vil få, vil avhenge av hvilke andre seksjoner som søker og hva
totaltildelingen blir. Styret tok orienteringen til etterretning og vil anbefale de
klubber som har planer om aktivitetstiltak for denne aldersgruppen å begynne å
bearbeide dette slik at søknadsprosessen blir enklere når utlysningen sendes ut
fra F/NLF.
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2.12

SU plan 2010
Fagsjef orienterte om utarbeidelsen av SU plan. Oppdraget til SU skal
godkjennes av styret. Utkast til planen er utarbeidet og vil bli behandler på SU
møtet 26. januar. Den vil komme opp for godkjenning på styremøtet 12.
februar. Styret tok saken til etterretning.

2.13

Infostrategi inkl websider
Fagsjef orienterte om et informasjonsstrategimøte som nytilsatt
informasjonssjef/redaktør Flynytt har innkalt til. Som del av dette skal det også
drøftes hva som skal være veien videre med websidene, inklusive innhold og
hva hovedmålet med NLF sine websider skal være. Leder F/NLF og Fagsjef vil
delta på møtet. Styret tok dette til etterretning.

3. Diskusjonssaker.
3.1

Eggemoen utviklingen av plassen
Fagsjef orienterte kort om utviklingen og utbyggingen på Eggemoen ved
Hønefoss. Styret diskuterte muligheten for F/NLF på stedet og hva
utfordringene vil bli ved ev virksomhet der. Det ble ikke trukket noen
konklusjoner.

4. Eventuelt
Intet
Neste møte er 12 februar kl 17:00 i NLF sine lokaler.
Møtet ble hevet kl. 19:32.

Jan Wang
Referent.
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