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Luftsportstinget 2017 
 

 

Saksliste 
 

 

Tinget skal: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 
 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 
3. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
 
4. Behandle årsmelding for forbundet og seksjonene for 2015 og 2016. 
 
5. Behandle forbundets regnskaper i revidert stand for 2015 og 2016. 
 
6. Behandle forslag og saker: 
6.1. Fra Luftsportstyret. Lovendringer 
6.2. Fra Luftsportstyret. Fullmakt til Luftsportstyret til å oppdatere NLFs lov. 
6.3. Fra Luftsportstyret. Endring av navn på en av forbundets seksjoner 
6.4. Fra Luftsportstyret. Endring av statuttene for forbundets hederstegn.  

 
7. Fastsette forbundskontingenter og -avgifter, samt seksjonskontingenter        

og -avgifter etter innstilling fra seksjonsmøter. 
 
8. Fastsette utviklings- og handlingsplaner samt budsjetter for forbundet og for 

seksjonene etter innstilling fra seksjonsmøtene. 
 

9. Engasjere registrert revisor til å revidere regnskapet samt fastsette revisors 
honorar.  

 
10. Velge: 
10.1. President, 1. visepresident og 2. visepresident. 
10.2. Åtte (8) styremedlemmer, hvorav en (1) skal være ungdomsrepresentant. 

De øvrige syv (7) skal representere hver av forbundets syv seksjoner. I 
tillegg skal det velges personlige varamedlemmer til hver av 
styremedlemmene, med samme bakgrunn. 

10.3. Kontrollkomité. 
10.4. Valgkomité. 
10.5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 
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Sak 1.  Godkjenne de fremmøtte representanter 

 
På Luftsportstinget møter med stemmerett: 
 

a) Forbundsstyret    11 representanter 
 

b) Representanter fra klubbene valgt på seksjonsmøtene etter skala som er basert på 
antall medlemmer i klubbene innen den enkelte seksjon: 

 
a. Ballongklubben     1 representant 
b. Fallskjermklubbene   10 representanter 
c. Hang- og paragliderklubbene    8 representanter 
d. Mikroflyklubbene     6 representanter 
e. Modellflyklubbene     9 representanter 
f. Motorflyklubbene     9 representanter 
g. Seilflyklubbene     5 representanter 

 
 
Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 
utvalget/komiteens arbeidsområde, møter leder i de faglige utvalg/komiteer valgt av 
Luftsportstinget eller oppnevnt av forbundsstyret, samt kontrollkomiteens medlemmer og 
forbundets revisor. 
 

Sak 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

 
Informasjon om tid og sted for Luftsportstinget 2017 har stått i styreprotokoller fra møte 03 og 
møte 04 i 2015 samt i flere av de månedlige nyhetsbrevene som forbundet utgir. Sist i 
november 2016.  
 
Formell innkalling ble sendt klubbene som e-post 30. januar 2017, og lagt ut på www.nlf.no 
 
Saksdokumentene ble gjort tilgjengelig på Internett den 17.mars 2017. 
 
Saksliste – se side 3 i dette dokumentet. 

 
Forslag til: 

Forretningsorden 
 
1. Tinget ledes av den valgte dirigent. 
 
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
 Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 min. første 

gang og 3 min. annen og tredje gang. 
 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter 
at strek er satt. 

 
4. Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg. 
 
5. I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall 

avgitte stemmer for og imot. 

http://www.nlf.no/
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Sak 3.  Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å undertegne 
protokollen. 

 
Luftsportstyret foreslår at Thomas Becke velges som dirigent. 
 
Luftsportstyret foreslår at Jostein Tangen og Torkell Sætervadet velges som sekretærer. 
 
Styret innbyr Luftsportstinget til å foreslå to representanter til å undertegne protokollen. 
 
Det skal videre velges et tellekorps med tre medlemmer. 
 
 
 

Sak 4.  Behandle årsberetning for forbundet og seksjonene for 2015 og 2016 

 
Årsberetninger for NLF, inkludert seksjonenes årsberetninger er i eget saksdokument som er 
lagt ut på NLFs hjemmeside «Årsrapport 2015 / 2016» 
 
Forbundsstyret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak: 
 

”Årsberetningene for Norges Luftsportforbund for 2015 og 2016 godkjennes 
som fremlagt av styret. Årsberetninger for forbundsseksjonene godkjennes 
som innstilt fra seksjonsmøtene.” 

 
 
 

Sak 5.  Behandle forbundets regnskaper i revidert stand for 2015 og 2016 

 
Det vises til regnskap og balanse med noter, revisors beretninger og kontrollkomiteens 
beretninger for årene 2015 og 2016 som er i årsrapportdokumentet. 
Det formelle regnskapet omfatter NLF fellesadministrasjon og drift, samt alle seksjoner og 
avdelinger samlet. 
 
I tillegg til de formelle regnskapene i årsrapportdokumentet, legger styret frem en mer 
detaljert oppstilling over inntekter og kostnader for driften av NLFs fellesadministrasjon og 
drift, til informasjon (se neste side i dette dokumentet). Mer detaljerte oppstillinger for den 
enkelte seksjon er tatt inn i saksdokumentene for seksjonsmøtene. 
 
Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
 

”Regnskap for Norges Luftsportforbund for 2015 og 2016 godkjennes som 
fremlagt av styret.” 
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2016   2015 

   Inntekter   Kostnader   Resultat   Budsjett     Inntekter   Kostnader   Resultat   Budsjett  

Medlemskontingent 6 800 950  0  6 800 950  6 420 000    6 801 190  0  6 801 190  6 300 000  

Lisensinntekter 685 315  0  685 315  450 000    392 600  0  392 600  410 000  

Tilskudd via NIF 3 233 827  0  3 233 827  2 900 000    3 063 482  0  3 063 482  2 700 000  

Andre inntekter inkl. renter 189 004  -52 632  136 372  1 200 000    1 392 484  -161 028  1 231 456  1 600 000  

Administrasjon / drift 853 283  -6 723 067  -5 869 784  -7 220 000    694 890  -6 739 356  -6 044 466  -7 085 000  

Sikkerhet / utdanning 0  -924 479  -924 479  -1 010 000    0  -840 587  -840 587  -970 000  

Regler 0  -379 956  -379 956  -400 000    0  -657 780  -657 780  -315 000  

Informasjon 34 000  -359 536  -325 536  -500 000    0  -762 603  -762 603  -595 000  

Luftromsarbeid 0  -295 643  -295 643  -360 000    0  -283 513  -283 513  -340 000  

Ungdomskomité 0  -111 008  -111 008  -290 000    1 200  -166 883  -165 683  -280 000  

Anleggsarbeid 136 842  -378 985  -242 143  -240 000    0  -253 285  -253 285  -220 000  

Div Komitéer   0  -82 117  -82 117  -54 000    0  -19 610  -19 610  -78 000  

Klubbutvikling / besøk 0  -120 528  -120 528  -195 000    0  -117 591  -117 591  -180 000  

Organisasjoner og møter 0  -285 559  -285 559  -431 000    3 297  -333 048  -329 751  -402 000  

Luftsportsstyret 0  -62 022  -62 022  -110 000    0  -85 734  -85 734  -105 000  

Luftsportsuka 14 181  -86 472  -72 291  -60 000    700  -59 468  -58 768  -60 000  

Luftsportstinget  0  0  0  0    390 513  -560 893  -170 380  -280 000  

Sum fellesadministrasjon / drift 11 947 402  -9 862 004  2 085 398  100 000    12 740 356  -11 041 378  1 698 978  100 000  

NLF CAMO 1 410 752  -1 522 594  -111 842  0    1 565 253  -1 455 614  109 639                    0 

Norsk Luftsportstilsyn 0  -161 235  -161 235  0    0  0  0  0  

Sum NLF sentralt 13 358 154  -11 545 833  1 812 321  100 000    14 305 609  -12 496 992  1 808 617  100 000  
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Sak 6.  Behandle forslag og saker 

 

Det har ikke kommet inn noen saker fra medlemsklubber. Luftsportstyret fremmer fire saker. 
 

Sak 6.1  Lovendringer 

 
Det vises til eget dokument merket «Lovendringsforslag – Luftsportstinget 2017». Den første 
delen av lovendringsforslagene er nødvendig tilpassing av Norges Luftsportforbunds lov etter 
vedtak på Norges Idrettsforbunds ting i 2015. Begrunnelsene for de øvrige forslagene som 
fremmes av Luftsportstyret fremkommer i dokumentet. 

Gjeldende lov for Norges Luftsportforbund kan leses her.  

Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
 

”Endringer i lov for Norges Luftsportforbund godkjennes som fremlagt av 
Luftsportstyret i dokument datert 6. mars 2017.” 

 

Sak 6.2  Fullmakt til Luftsportstyret til å oppdatere NLFs lov.  

 
NIFs lovnormer for alle organisasjonsledd endres gjerne etter hvert idrettsting dersom det 
vedtas endringer i NIFs lov som gjelder fellesbestemmelser for alle organisasjonsledd. Slike 
endringer trer i kraft umiddelbart og er gjeldende for alle organisasjonsledd uavhengig om de 

står i vedkommende organisasjonsledds lov eller ikke. 
 
For at NLFs lov raskere kan bli oppdatert i henhold til NIFs lovnorm anbefaler NIF at 
Luftsportstinget gir Luftsportstyret fullmakt til å oppdatere lovene, iht lovnormen. 

 
Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak: 

 
«Luftsportstinget gir Luftsportstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar 
med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for særforbund.» 

 

Sak 6.3  Endring av navn fra Hang- og paragliderseksjonen til Hang-, para- og 
speedgliderseksjonen.  

 
Speedgliding har blitt tatt opp blant de aktiviteter som organiseres i Norges Luftsportforbund. 
Hang- og paragliderseksjonen ønsker å endre seksjonens navn slik at seksjonsnavnet på en 
riktig måte reflekterer de aktivitetene som utøves. 

Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
 

”Hang- og paragliderseksjonen endrer navn til Hang-, para- og 
speedgliderseksjonen.” 

 

 

 

http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/lovnlfvedtatt2013.pdf
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Sak 6.4  Endring av statuttene for forbundets hederstegn.  

 
Da organisasjonen på Luftsportstinget i 2007 valgte å gå bort fra dobbeltnavnet Norges 
Luftsportforbund / Norsk Aero Klubb til kun å benytte Norges Luftsportforbund som navn på 
forbundet, var det enkelte områder man ikke valgte å endre den gang. Blant disse var 
forbundets hederstegn. Endring av navn anses som endring av statuttene og det er kun 
luftsportsting som har myndighet til å endre statuttene. Det er nå mer enn ti år siden det nye 
navnet ble tatt i bruk og styret finner det naturlig at også hederstegnene bør bære 
nåværende organisasjons navn.  

Forbundet kan i spesielle tilfeller tildele gullmedalje, organisasjonens høyeste utmerkelse, til 
mer enn én person samme år dersom det i de nært foregående år har vært år der 
gullmedaljen ikke har blitt utdelt. 

Gjeldende statutter for hederstegn kan leses her.  

Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
 
Statuttenes punkt 1 endres til å lyde: (ny tekst understreket) 
 
Norsk Aero Klubbs (NAKs) gullmedalje ble første gang utdelt av den nystiftede   
foreningen i 1928. NAKs sølvmedalje ble opprettet i 1949 og NAKs gullnål i 1976. 
Seksjonshederstegn ble opprettet i 1994. Norsk Aero Klubb ble sammensluttet med 
Norges Luftsportforbund i 2003. Luftsportstinget 2017 besluttet at navnene på 
hedertegnene endres til å hete Norges Luftsportforbunds hederstegn. 
 
            Norges Luftsportforbund forestår tildeling av følgende hederstegn: 
            a) Norges Luftsportforbunds gullmedalje m/diplom 
            b) Norges Luftsportforbunds sølvmedalje m/diplom 
            c) Norges Luftsportforbunds gullnål 
            d) Norges Luftsportforbunds seksjonshederstegn m/diplom 
 
Statuttenes punkt 2, fjerde setning endres fra: 
 

Dog kan det et og samme år utdeles et antall gullmedaljer tilsvarende antall år den 
siden sist ble utdelt. 

 
Til å lyde: 
 

Dog kan det i ett og samme år utdeles et antall gullmedaljer tilsvarende antall år 
den ikke har blitt utdelt.  

 
 

Sak 7.  Fastsette forbundskontingenter og -avgifter, samt seksjonskontingenter 
og -avgifter etter innstilling fra seksjonsmøtene. 

 
a) Forbundskontingent 
 
Forbundsstyret viser til den fremlagte langtidsplanen hvor forbundets prioriterte strategiske 
satsingsområder er beskrevet, og til det fremlagte budsjettforslag hvor det i planperioden 
foreslås en kontingentjustering med ca. 2,5 % per år. Dette er i henhold til Norges Banks 
styringsmål for inflasjon i landet per år i den aktuelle perioden.  

http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/statutter_for_hederstegn_ver._2013.04.07.pdf
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Forbundsstyret innbyr tinget til å fastsette følgende forbundskontingenter for 2018 og 
2019: 
 

Medlemskategori Alder 
Kontingent 

2017 
Forslag 

2018 
Forslag 

2019 

Seniormedlem 26 - 66 780 800 820 

Seniormedlem - modellfly 26 - 66 390 400 410 

Juniormedlem 20 - 25 390 400 410 

Ungdomsmedlem 13 - 19 80 80 85 

Barnemedlem 00 - 12 45 45 45 

Familiemedlem 26 - 66 390 400 410 

Pensjonister (og uføre) 67 + 390 400 410 

Spesial/tandemmedlem 
 

145 145 150 

Støttemedlem 
 

145 145 150 

 
 
 

b) Seksjonskontingenter 
 
 
Seksjonene har på sine seksjonsmøter gitt sine innstillinger seksjonskontingenter for 2018 
og 2019.  
 
Følgende forslag til kontingenter er fremmet til Luftsportstinget for fastsettelse. Endringer er 
skrevet med uthevet skrift, mens kontingenter som ikke endres er skrevet med kursiv:  
 

Kategori 
Ballong Fallskjerm HG/PG Mikrofly Modellfly Motorfly Seilfly 

 2018/2019 2018/2019 2018/2019 (uendret) 2018/2019 (uendret) (uendret) 

Senior 300/300 400/410 750/750 255 405/415 370 370 

Junior 300/300 400/410 300/300 110 200/210 190 185 

Ungdom 300/300 100/100 125 30 100/100 40 40 

Barn 0 0 50 0 50/50 0 0 

Familie 300/300 400/410 255 110 200/200 190 245 

Pensjonister 300/300 400/410 255 110 280/300 190 245 

Spesial/tandem 300/300 400/410 0 0 0 110 40 

Støtte 300/300 400/410 95 0 100/100 110 40 

Seksjonslederne vil fremlegge eventuelle endringer i forslagene fremkommet på 
seksjonsmøtene. 
 
 
Forbundsstyret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak: 
 

”Seksjonskontingentene for 2018 og 2019 fastsettes som innstilt fra 
seksjonsmøtene” 
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Sak 8.  Fastsette utviklings- og handlingsplaner samt budsjetter for forbundet 
og for seksjonene etter innstilling fra seksjonsmøtene.  
 

Styret legger herved frem forslag til utviklings- og handlingsplaner med budsjetter. Forslag er 
i eget dokument, «Utviklings- og handlingsplan med budsjett 2017 – 2019». Sammen med 
seksjonenes tilsvarende dokumenter utgjør dette forbundets samlede plan for perioden. 
 
Sammen med AOPA Norway og EAA chapter 573 arbeider NLF med et viktig 
anleggsprosjekt på Krogstad i Sørum Kommune. Ved behandling av punkt 02 i det fremlagte 
dokumentet, anlegg, vil luftsportstyrets saksansvarlige, Tor Schaathun og prosjektleder Nic 
Nilsen orientere om prosjektet Krogstad Luftsportssenter.  
 
Styret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak: 
 

”Utviklings- og handlingsplan med budsjett for forbundet for 2017 – 2019 
godkjennes som fremlagt av Luftsportstyret” 

 
”Luftsportstinget godkjenner utviklings- og handlingsplaner med budsjetter for 
seksjonene for 2017 - 2019 som innstilt fra seksjonsmøtene” 

 
 

Sak 9.  Engasjere registrert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette 
revisors honorar. 

 
Forbundsstyret innbyr tinget til å fatte følgende vedtak: 
 

”Til å revidere forbundets regnskaper engasjeres revisjonsfirmaet Leo revisjon. 
Luftsportstyret gis fullmakt til å avtale revisjonshonorar.” 

 
 

Sak 10.  Foreta valg. 

 
Følgende skal velges: 
 

a) President 
b) 1. visepresident 
c) 2. visepresident 
d) 8 styremedlemmer hvorav 1 skal være ungdomsrepresentant. De øvrige 7 skal 

representere hver av forbundets syv seksjoner 
e) 8 personlige varamedlemmer med samme representasjonsbakgrunn som 

styremedlemmene 
f) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
g) Valgkomiteens leder, 1. nestleder og 2. nestleder  
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NLF er tilsluttet 

 
 
 

Valgkomiteens innstilling til valg. 
Valgkomiteen leverer med dette sin innstilling for valget på Luftsportstinget 1. april 2017: 
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Luftsportstyre: 
a) President: Rolf Liland (motorfly/fallskjerm) gjenvalg 
b) 1. visepresident: Tor Schaathun (seilfly/motorfly) gjenvalg 
c) 2. visepresident: Mariann Brattland (HG-PG/seilfly) gjenvalg 
    

d) Styremedlemmer: John Ole Hollenstein (ungdom) ny 
 Arild Solbakken (ballong) gjenvalg 
 Kristian Moxnes (fallskjerm) ny 
 Ane Strønen Pedersen (HG/PG) gjenvalg 
 Sigurd Brattetveit (mikrofly) ny 
 Espen Bakke (modellfly) ny 
 Linda Christine Lilleng (motorfly) ny 
 Arne Wangsholm (seilfly) gjenvalg 
    

e) Varamedlemmer: Vegar Rytter (ungdom) ny 
 Hans Rune Mikkelsen (ballong) gjenvalg 
 Anna Fasting (fallskjerm) ny 
 Frode Graff (HG/PG) ny 
 Stein Erik Lundblad (mikrofly) gjenvalg 
 Haagen Valanes (modellfly) gjenvalg 
 Bjørn Skogøy (motorfly) ny 
 Rececca Hansen  (seilfly) ny 
    

f) Kontrollkomité: 
Leder: Lars Rasmussen (motorfly) gjenvalg 
Medlemmer: Inger Grimstad (HG/PG) gjenvalg 
 Hans F. Wille (mikrofly) gjenvalg 
Varamedlemmer: Mette Lium (seilfly) gjenvalg 
 Pål Vindfallet (mikrofly) ny 
 
 

g) Valgkomité 
Forbundsstyret legger herved frem følgende forslag til valg av valgkomité: 
 
Leder: Torolf Paulshus (fallskjerm) gjenvalg 
1. nestleder Ann Kristin Bogen (fallskjerm) gjenvalg 
2. nestleder Espen Skaar (motorfly) ny 

 
 

Medlemmer innstilt til valg på seksjonsmøtene:   
 Anders Frydenberg ballong gjenvalg 
 Vibeke Valle fallskjerm ny 
 Trude Steen HG/PG gjenvalg 
 Tormod Veiby mikrofly ny 
 Audun Thinn modellfly gjenvalg 
 Ola Lilloe-Olsen motorfly gjenvalg 
 Ole Andreas Marskar seilfly ny 
 

h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NLF er tilsluttet. 
 
Forslag til vedtak: 
 

 ”Luftsportstinget gir forbundsstyret fullmakt til å utpeke representanter til ting 
og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.” 


