Protokoll NLFs styre

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Møte 02/16
Avholdt 15. juni, Ole Reistad Senter, Elverum
Deltakere:
Styret:

Rolf Liland, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Ane Strønen Pedersen, HG/PG
Asle Sudbø, modellfly
Linda Christine Lilleng, motorfly (vara)
Jan Erik Wang,fallskjerm (observatør)
Marit Lindstad, seilfly (observatør) -fra kl. 1455 f.o.m. sak 017/16

Til sak 016/16

Johannes Mothes

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Meldt forfall:

Carita G. Ranvik, ungdomsrepresentant
Arild Solbakken, ballong
Jan Erik Dietrichson, fallskjerm
Petter Faye-Lund, mikrofly
Arne Wangsholm, seilfly

Møtet satt kl. 1414. Møtet var beslutningsdyktig.

Ved møtestart ble det meldt to saker til posten Eventuelt:
Sak 025/16 a) —Luftsportsuka 2017
Sak 025/16 b) —Effekten av endret lønnspraksis og tjenestepensjon innført i 2013.
Av praktiske årsaker ble Orienteringssak 0-09/16, Luftsportsuka 2016, gjennomført før
øvrige poster på møtet. I protokollen er sakene referert etter saksnummereringen.
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Sak 015/16

Protokoll fra forbundsstyremøte 01/2016 den 7. mars
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i luftsportsstyret. De
enkelte sakene i protokollen ble raskt kommentert på møtet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 016/16

Kvalitetssystem for Norges Luftsportforbund
Johannes Mothes orienterte om arbeidet så langt og orienterte styret om de
videre planene. Det ble understreket av både Mothes og forbundsstyrets
representanter at det er svært viktig at kvalitetssystemet holdes enkelt,
oversiktlig og ikke stadig øker i volum.
Utkast til kvalitetshåndbok har blitt utsendt to ganger til forbundsstyret.
Først som egen sending tidlig i mai og sist sammen med de øvrige
saksdokumentene den 10. juni.

Vedtak:
Forbundsstyret vedtar at Kvalitetshåndboken ifremlagte versjon (som med
vedtaket endresfra «UTKAST» til «Versjon 1.0») gjøres gjeldenefor hele NLFs
sentrale organisasjon fra 1.juli 2016.
Generalsekretæren gisfullmakt til å inngå avtale/kontrakt med Johannes
Mothes om oppgaven som kvalitetssjef i NLFfra 1.juli 2016.

Sak 017/16

Sikkerhetsarbeidet i NLF
Presidenten orienterte om det konstituerende møtet i styrets sikkerhetskomite. Det
ble understreket at komiteen ligger under forbundsstyret, og således ikke skal ha
styring ovenfor seksjonene eller seksjonenes fagkomiteer og utvalg.
Komiteen kommer både til å fremme saker til forbundsstyret på eget initiativ, og
arbeide med saker gitt av forbundsstyret. Den vil også ha ansvaret for fagsamlingen
høsten 2016.
Presidenten nevnte også pågående arbeid i en av seksjonene, der det p.t. er utlyst
fagsjefstilling, og der Luftfartstilsynet har påpekt at det er behov for å understreke at
alle kurs og introduksjonsturer med elev/passasjer skal foregå gjennom angjeldende
klubb.

Vedtak:

Forbundsstyret tok presidentens orientering til etterretning.

Sak 018/16

FAI Vice President for 2016 — 2017
Forbundets kandidat skal nomineres innen 10. juli. I NLF er det kutyme at
forbundets president nomineres til denne oppgaven.

Vedtak:

NLFs styre vedtok at Rolf Liland nomineres som FAI Vice Presidentfor 2016 —
2017. Generalsekretæren rapporterer til FAI.
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Sak 019/16

Norges delegat til FA! General Conference 2016
Årets konferanse avholdes på Bali i midten av oktober.

Vedtak:

Forbundsstyret gir presidentskapetfullmakt til å gjøre beslutning i saken.

Sak 020/16

Disponering av midler overført til NLF etter at Troms Luftsportskrets er
nedlagt
Et notat med konkret forslag til retningslinjer for disponering av midlene
hadde blitt utsendt før møtet.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at beløpet, kr. 23.495,-, skal øremerkes Elvenes
Luftsportssenter og tildeles etter søknadfra medlemsklubber i Troms i h.h.t.
retningslinjerforeslått avforbundets generalsekretær.

Sak 021/16

Hederstegn 2016
I tillegg til nominasjonene som ble behandlet på styremøte 01/2016, var det
to innstillinger som ikke var fullstendig behandlet i berørte seksjonsstyrer før
møtet i mars. Forbundsstyrets behandling av disse sakene ble derved utsatt til
møte 02/16.

Vedtak:

Forbundsstyret slutter seg til innstillingenefra Hederstegnskomiteen.

Sak 022/16

Tid og sted for styremøter i NLF høsten 2016
I h.h.t. vedtatt møtefrekvens skal det planlegges med to samlinger for styret
på høsten. Et ordinært kveldsmøte og et weekendmøte.

Vedtak:

Forbundsstyret avholder møte 03/16 i Oslo torsdag 1. september med
møtestart kl. 1700. Dette blir et ordinært kveldsmøte.
Styremøte 04/16 avholdes samtidig med styrets årlige strategimøte. Møtene
blirfredag 11. og lørdag 12. november i Oslo. Møtestart kl. 1600 påfredag og
avslutning kl. 1600 på lørdag.

Sak 024/16

World-Cup i kroppsflyging (vindtunnel) i 2018
Seksjonsleder i Fallskjermseksjonen orienterte kort om planene på styremøte
01/16 i mars. Det hadde til juni-møtet blitt arbeidet videre med planer for
arrangementet og et fyldig skriftlig underlag hadde blitt utsendt til forbundsstyret før møtet. Fagsjefen gav supplerende informasjon. Forbundsstyret skal
ta stilling til om det skal søkes om å være arrangør av mesterskap på dette
nivået.

Vedtak:

Forbundsstyret støtter at det søkes om åfå arrangere World-Cup i
kroppsflyging i 2018.
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Kongepokal i Norges Luftsportforbund
Saken har vært drøftet på de to foregående styremøter, og det ble gjort
vedtak på møte 01/2016. Også i år måtte den ene av to pokaler returneres til
NIF da det Norgesmesterskapet den var satt opp i måtte avlyses. Det foreslås
at det gjøres ny vurdering av saken.

Vedtak:

Forbundsstyret erkjenner at det er utfordringer i å sikre utdeling av
kongepokaler innen NIFS statutter. 2. visepresident Mariann Brattland,
styremedlem Asle Sudbø og generalsekretæren besforeslå nye rutiner. Ref.
sak behandlet i oktober 2015.

Sak 025/16

a) Luftsportsuka 2017
I styrediskusjonen, da tid og sted for årets arrangement ble bestemt, ble det
spilt inn at det muligens kan være andre interessante steder for fremtidige
arrangement som alternativ til Starmoen som nå er arena for femte år på rad.
Prosjektlederen har ikke fått samlet gruppen som skulle se på mulige
alternativer, og nå ved inngangen til Luftsportsuka 2016 må neste
arrangement bestemmes slik at neste arrangement er avklaret.

Vedtak:

Luftsportsuka 2017skal arrangeres på Starmoen i dagene 14. -18.juni 2017.

Sak 025/16

b) Oppfølging av vedtak fra 2013 om lønnspraksis og tjenestepensjon
Forbundsstyret har gjennom tidligere vedtak innført en fast lønnspraksis
knyttet opp til offentlig sektor, og en endret pensjonsordning.
Det har nå gått tre år siden disse vedtakene, og i den anledning er det ønskelig
med en gjennomgang for styret som viser hvilke finansielle effekter vedtakene
har hatt siden innførselen.

Vedtak:

Generalsekretæren bes utarbeide en rapport til styremøte 03/2016.

Orienteringssaker

0-09/16

Orientering om Luftsportsuka 2016
Tom Brien orienterte entusiastisk om arrangementet som skulle begynne
samme ettermiddag. Det er rekordstor deltakelse på årets arrangement. Tom
takket forbundsstyret for at styremøtet hadde blitt lagt i forbindelse med
åpningen av arrangementet. Det er i seg selv en tydelig og viktig
anerkjennelse. Luftsportsuka har 5-års jubileum i år. Den offisielle åpningen
blir ved Elverums kultursjef Line Margrethe Rustad.
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0-10/16

Orientering om NLFs ledersamling med Samferdselsdepartementet
Presidentskapet orienterte om samlingen på Elverum 13. og 14. juni med
ledelsen i Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Avinor. Det har vært
en svært vellykket samling hvor det er tydelig at samarbeidsklimaet nå er
meget godt og at viljen er stor i alle virksomhetene til å bidra til best mulige
løsninger for GA og luftsport i Norge. Spesielt synes den vanskelige anleggs- /
flyplassituasjonen på det sentrale Østlandet å være et område hvor hele
miljøet signaliserer stor vilje til å bidra på forskjellige måter.

0-10/16

Rapport fra Norsk Luftsportstilsyn
Tilsynet som har kontor hos NLF ledes av Andreas Mourud. Norsk
Luftsportstilsyn har fått utarbeidet logo, det er etablert en grafisk profil samt
egen hjemmeside i h.h.t. krav for myndigheter. NLF skal fra 1. juli være
operative og skal da kunne konvertere til LAPL-sertifikater for ballongførere og
seilflygere til kandidater som kan dokumentere å oppfylle tilleggskravene til
LAPL som ikke er dekket i de nasjonale lisensene. Konklusjonen er at den nye
m yndigheten er godt i rute i forhold til planen.

0-12/16

Rapport Nye Utdanninger
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-13/16

Rapport Nytt medlemssystem
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-14/16

Rapport, medlemmer og klubber
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-15/16

Rapport, økonomi
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-16/16

Rapport, luftrom og anlegg
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

0-17/16

Rapport fra ungdomsutvalget og samtlige seksjoner
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.
-Ungdomsutvalget
-Ballongseksjonen
-Fallskjermseksjonen
-Hang- og Paragliderseksjonen
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-Modellflyseksjonen
-M ikroflyseksjonen
-Motorflyseksjonen
-Seilflyseksjonen

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til informasjon.

Møtet evet kl. 1655.

f Liland
Pres dent

n Eirik Laupså
Re Brent
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