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PROTOKOLL.       
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 3/18 

Tid: Mandag 27. august kl 16:00  

Sted: NLF, Gardermoen 

 

AGENDA 
 

Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 3/18 og protokoll  

      2/18  

1.2 Landslagsuttak 

  

KM 

 

KM 

 

2 Orienteringssaker 

2.1 Fra styremøte NLF juni  

2.2 Nytt medlemssystem status 

2.3 Status medlemmer 

2.4 Status økonomi 

2.5 Status fallskjermforsikringen  

2.6 Status fra landslagsansvarlig 

2.7 Erfaringer fra NM 2018 

2.8 Utlysing NM 2019 

2.9 SU saker inkl aktivitetstall, ORS og aktuelle saker 

2.10 Rikssenter komitéen ad utleiemodell 

2.11    Vurdering av digitalisering av Frittfall 

2.12    Klubbguiden 

  

KM 

JW 

JW 

JW 

JW 

DNB 

AF/EF 

AF 

JW/EMH 

AEH 

MBD 

JW 

3. Diskusjonssaker 

   3.1 Landslagsuttak 2018 

   3.2 Dokumenthåndteringen F/NLF 

    

    

AF/KM 

AEH 

 

4 Eventuelt. 

   4.1 Intet 

 

  

 

 

Tilstede var: Kristian Moxnes, Anna Fasting, Espen Finne, Anders Emil Hustoft,  

Maja Bjerke Drøyli og Janne Strømmen. 

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Broughton.  

 

Forfall: Ingen 

 

 



 
  

2 

1.  Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

  Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/18 ble godkjent. Vedrørende sak 1.2 så    

besluttet styret å innlede med sak 3.1 diskusjonen for deretter å foreta sin beslutning i  

 sak 1.2. 

  

Protokollen fra møte 2/18 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og 

enstemmig godkjent. 

 

1.2  Landslagsuttak 2018 

Landslagsuttaket går over to helger. Helgen 3.- 4. november er teknisk uttak hos 

Vossvind, og helgen 10. - 11. november er fysiske tester og intervjuer, denne 

gjennomføres i Oslo.  

 

Ut fra det som ble drøftet under punkt 3.1, skal landslagsansvarlig komme med sine 

innstillinger i alle grener/klasser. I forbindelse med intervjuene deltar han ikke i 

panelet når det gjelder uttak der han selv er kandidat.  

 

Panelet første helgen består av Anna Fasting, Trude Sviggum og Janne Strømmen. 

Panelet andre helgen må suppleres med en til så langt består den av Trude Sviggum og 

Janne Strømmen. 

I tillegg kommer Derek Nordlund Broughton.  

 

2.  Orienteringssaker 
 

2.1      Fra styremøte NLF juni  

 Møtet ble avholdt i juni og «Alle skal med» ble bestemt skulle vurderes særskilt.  

Ikke like aktuelt for oss, gitt at vi ikke har hoppende utøvere under 16 år. Styret drøftet 

prisene mange må betale for skjermflygingsprogresjonen til A og B lisens. De synes å 

være uakseptabelt høye. F/NLF sponser instruktørkurset med kr 20 000 og det er blant 

annet fordi det skal vær tilgang nok på skjermflygingsinstruktører og at det ikke skal 

koste urimelig mye. Styret vil komme tilbake til denne saken. 

 

2.2 Nytt medlemssystem status 

Fagsjef ga en kort orientering om status. Min idrett slik den fungerer i dag medfører 

mye manuelt og tidkrevende arbeid, ikke minst på grunn av manglende 

sorterings/separerings-verktøy. Dette gjelder spesielt faktureringsarbeidet av de 

medlemskap og kompetanse som ble lagt over fra MelWin til Min idrett.  

Tidligere kompetanse spiller ikke sømløst med nyervervet kompetanse i 2018. Dette 

gjelder flertallet av medlemmene der ny kompetanse ervervet i 2018 må legges inn 

manuelt. For hoppere sombegynte sin karriere i 2018 fungerer systemet. Det gjenstår å 

få utviklet e-kursene som skal fornye kompetansen for 2018. Videre gjenstår det å få 

utviklet et skikkelig elektronisk kompetansebevis som aksepteres i utlandet! 
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2.3 Status medlemmer 

Fagsjef orienterte. Pr 21. august var det 1871 betalende fallskjermmedlemmer og 2296 

tandemmedlemmer. Det ligger omtrent som tidligere år. Styret tok orienteringen til 

etterretning.  

 

2.4 Status økonomi 

Fagsjef orienterte. Budsjettallene for medlemsinntektene er på henholdsvis 1900 

fallskjermhoppere og 3250 tandemmedlemmer. Sett i forhold til forrige punkt mangler 

seksjonen 29 nye elever og 954 tandemer for å nå budsjettallene. 

 

Frem til nå har seksjonen ikke fått tilført noen inntekter, noe som har gjort 

økonomistyringen utfordrende. Seksjonen fikk siste uke av august tilført 

medlemskapsinntektene for lisensierte hoppere og abonnementsinntektene til Frittfall. 

Fortsatt har seksjonen ingen regnskapsførte lisensinntekter, medlemskapsinntekter for 

tandemmedlemmene og overføringer fra NIF. De gjenstående inntektene ventes 

regnskapsført innen utgangen av september. Grunnet endringen i utstedelsesprosessen 

fra Melwin til Min idrett vil det inntil videre bli reduserte lisensinntekter. 
 

Ikke budsjetterte utgifter utgjøres av kr 100 000 i EM støtte til Voss kroppsfykarlag jfr 

fallskjermstyrets protokoll #4/2017, I-2 kurset som ble kr 77 000 dyrere enn 

budsjettert samt ambulansekostnadsdel for CP NM. Ut i fra tidligere erfaring mener 

seksjonen at vi vil nå budsjettallene. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.5 Status fallskjermforsikringen  

Når fallskjermforsikringen legges til en bruker i Min idrett for betaling betegnes det 

som registrert. Dette er et svært uheldig begrep som enkelte har oppfattet som i orden 

og som noen klubber har godtatt. Fallskjermseksjonen har spilt inn at dette må endres 

betegnelse «til betaling», «ubetalt» eller lignende. Det er imidlertid uakseptabelt at 

enkelte klubber har tillatt hopping uten forsikring. Selv om det er hopperens ansvar, så 

er heller ikke klubben fri for ansvar. Kommer man til skade uten at forsikring er betalt, 

vil det få konsekvenser for hopperen. Det er sendt ut en liste til alle hovedinstruktører 

over de klubbmedlemmene som ikke har registrert betalt forsikring. Det er forventet at 

klubbene følger dette opp. Styret tok orienteringen til etterretning. 

    

2.6 Status fra landslagsansvarlig 

Landslagene skal i løpet av perioden fram mot neste styremøte delta i VM i  

Wingsuit Performance, FF og VFS. Det forventes at Norge vil være med i 

medaljekampen. 

 

Landslagsansvarig ønsker at styret gjør en vurdering opp mot årsmøtet av hvordan 

toppidretten skal organiseres i framtiden. Herunder må det vurderes om det skal 

opprettes tunnellandslag, størrelse på landslagsgruppen og økonomi. Det siste vil være 

en sak for styrets strategiseminar i januar 2019. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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2.7 Erfaringer fra NM 2018 

CP NM ble gjennomført på Gryttjom for fjerde året på rad med ni utøvere. Det vil 

sannsynligvis fortsette til vi har pond på et av våre hoppfelt. Det var flott vær og 

samtlige grener og runder var ferdig på to dager. Medaljeseremoni på kvelden dag to. 

 

Ordinært NM ble gjennomført på Voss. Det var et godt gjennomført NM. Selv med 

værutfordringer ble det gjennomført fem runder i alle grener med unntak av wing suit 

som gjennomførte tre runder. Rekrutt 2 manns klassen ble ikke gjennomført. 

Dømmingen var god og spesielt Stevneleder og manifest gjorde en fremragende jobb. 

 

Det var færre utøvere enn de foregående årene, men det kan delvis forklares ut i fra 

værmeldingen.  

Styret tok orienteringen til etterretning. 

  

2.8 Utlysing NM 2019 

Konkurransekomiteen orienterte om behovet for å sende ut en utlysning av ordinært 

NM 2019. Utlysning vil sendes ut så snart KK hadde gått igjennom kriterier og 

budskjema for NM 2019. Det vil være handlefrihet for de som byr på NM 2019, til å 

legge NM til uke 30, 31 eller 32 neste år. Søknadsfristen er satt til 1/11-2018. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.9 SU saker inkl aktivitetstall, ORS og aktuelle saker 

Fagsjef orienterte. Aktivitetstallene holdt opp imot 2017 ser pr 30. juni 2018 slik ut: 

Hopptype Elev hopp  Trening Konk Demo Tandem 

Sum 

Totalt 

2018 3776 25726 96 93 1540 31231 

2017 3315 23403 0 111 1340 27564 

Differanse 461 2323 96 -18 200 3667 

 

F/NLF passerte ORS #1000 16.juni 2018 etter tre og et halvt års drift. Til 

sammenligning ble hendelsesrapport # 1482 siste rapport da HRS stengte etter 15 års 

drift 31. desember 2014.  

 

Pr 21. august var 186 ors’er lukket. Stor aktivitet medfører også en del ORSer. De tre 

store hoppfeltene står for 105 av de 186 ORSene, fordelt på Oslo med 32, Tønsberg 

med 37 og Voss med 36. Det er tildelt 8 FU og fire midlertidige hoppforbud. To av 

hoppforbudene er grunnet i medisinske årsaker. Det er rapportert inn 32 reserver, to 

nødåpner fyringer, hvorav en full redning. 55 personskader fra legebesøk til død. To 

hendelse var en dobbelt feilfunksjon, det vil si at det også var to feilfunksjoner som 

berørte reserveskjermen. 

Styret tok orienteringen.    

  

2.10 Rikssenter komitéen ad utleiemodell 

Arbeidsgruppa anbefaler at leieavtalen mellom NLF og OFSK reforhandles. Det bør 

tas sikte på en avtale der leien økes betraktelig, men at eventuelle investeringer som 

gjøres av OFSK på Rikssenteret kan avskrives på leien. På den måten sikrer man seg 
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at det enten gjøres nødvendige investeringer/oppgraderinger av Rikssenteret eller at 

NLF tilføres midler for å kunne gjøre slike investeringer og oppgraderinger selv. 

 

2.11 Vurdering av digitalisering av Frittfall 

Maja Bjerke Drøyli orienterte. Det er utformet et forslag til redaksjonelt konsept og 

utvalget jobber videre med å få laget skisser basert på dette konseptet, som skal gi 

F/NLFs medlemmer et inntrykk av hvordan en digital utgave av Frittfall potensielt kan 

se ut. Dette vil bli brukt i en medlemsundersøkelse som vil bli avholdt i uke 36-39. 

Deretter vil utvalget analysere resultatene av denne, og disse, sammen med resten av 

arbeidet utvalget har utført, vil bli lagt frem for styret senest i uke 46. Det er ikke 

besluttet om utvalget skal ta inn et nytt tredje medlem eller fortsette som to personer. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

2.12 Klubbguiden 

Det er Tromsø fsk som har påtatt seg å revidere klubbguiden. De har rapportert at 

arbeidet er påbegynt og at den forventes ferdigstilt før jul, oversendes til styret da. 

Eksisterende utgave er gjennomgått og gjeldende regelverk/lovverk er sjekket for evt. 

endringer. Det jobbes med å «forstå», «Klubb admin» etc. slik at dette blir lettfattet 

beskrevet. Skrivejobben er så vidt påbegynt. 

 

Trine Wiik Voss fsk anses å være en ressursperson på drift av manifest, Min idrett og 

Klubb admin fra klubbnivået. Hun er forespurt om å være en ressursperson som 

seksjonen kan nytte seg av på bla fagseminaret. Hun kan også hjelpe til med 

klubbguiden og har sagt ja til begge deler. Tromsø bør ta kontakt med henne for å lette 

arbeidet som skal omfatte min idrett i en oppdatert klubbguide.  

3.  Diskusjonssaker. 
 

3.1  Landslagsuttak 2018  

I forbindelse med landslagsuttak 2018 ønsket styret at det ble sett på habilitetsstatus 

vedrørende landslagsansvarliges dobbeltrolle som landslagansvarlig og som utøver på 

landslag, spesielt det at det etter all sannsynlighet bli utskiftninger på VFS laget. 

Fagsjef presiserte at landslagsansvarlige er tilsatt og styret som i sin tid tilsatte han, 

var veldig klar på at de ønsket han som landslagsansvarlig og like klar på at de to 

rollene som landslagsansvarlige hadde, kunne håndteres. Det er således dette som 

ligger som premiss i forbindelse med en diskusjon. Landslagansvarlig presenterte 

hvordan han så for seg at uttaket skal foregå og styret vurderte det som ble presentert. 

Under deler av diskusjonen som fulgte var landslagsansvarlige ikke tilstede. 

Konklusjonen fremkommer i sak 1.2   

 

3.2 Dokumenthåndteringen F/NLF 

Det er tatt et initiativ til å etablere et dokumenthåndteringssystem. Anders Emil 

Hustoft ga en kort gjennomgang om dette. Det anbefales å benytte et system med så 

lavt brukergrensesnitt at selv fagsjef forstår det. Eksempel kan være Google docs. Han 

fikk i oppdrag å holde i dette å se på hva som skal til og hvordan det gås videre med 

saken.  
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4.  Eventuelt 
  

4.1  Intet 

 

Møtet ble hevet kl. 20:50  

 

Neste møte: 14. desember 2018 kl 16:00 i NLF møterom i Møllergata 39, Oslo.  

 

  
 Jan Wang/ Referent 


