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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 5/09 

Tid: Onsdag 03. juni kl 17:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/9 og protokoll 4/09 
1.2 Fallskjermmuseum 
1.3 Ungdomsmidler 2009 
1.4 Ubenyttede NC midler for 2007 og 2008 
1.5 Representant Forbundsstyremøtet 11. juni 
1.6 Søknad om ettergivelse av leie for Rikssenteret  
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2 Orienteringssaker 

2.1 Økonomi 2009 
2.2 Medlemskap 2009 
2.3 LT inspeksjon Rikssenteret 
2.4 Orientering om status reguleringsplan Østre Æra 
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3. Diskusjonssaker 

   3.1 Landslagsuttak 2009 
   3.2 European Air Sports 
   3.3 Regler for utlendinger i Norsk Mesterskap 
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JEW 
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4 Eventuelt. 

   4.1 Intet 
  

 

 
Neste møte: 26 august 2009 
 

Tilstede var: Thomas Becke, Mathias Holtz, Kine Hee Steen, Anette Tjørhom og Ramsy 
Suleiman  
Forfall: Ingen 
Fra administrasjonen: Jan Wang (referent). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

 
1. Beslutningssaker.  

 
1.1 Godkjenning innkalling og saksliste og protokoll 4/09 

  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 5/09 ble godkjent. Protokollen fra møte 
4/09 som har vært på høring i styret ble også enstemmig godkjent. 
 

1.2 Søknad om midlertidig oppbevaring for fallskjermmuseet 
 
Veteranenes fallskjermklubb har søkt styret om å få oppbevare gjenstander som 
er samlet inn ifm oppbyggingen av et fallskjermmuseum på Rikssenteret. Oslo 
FSK som driver senteret på vegne av F/NLF har sagt seg positive til en slik 
løsning. Styret besluttet å innvilge søknaden. 
 

1.3 Ungdomsmidler 2009 
 
Fagsjef sendte ut invitasjon til alle klubber 11 mai 2009 om å søke ekstra 
aktivitetsmidler for ungdom for 2009 med søknadsfrist 25 mai 2009. Det er 
kommet inn 3 søknader. Endelig tildeling vil gjøres på styremøtet til NLF 11. 
juni. Styret kunne derfor ikke innvilge noen konkret sum og valgte å gjøre en 
prosentvis fordeling av midlene. Etter diskusjon og vurdering av de ulike 
søknadene besluttet styret følgende fordeling av årets ungdomsmidler: 
Oslo FSK tildeles 39,6 % av midlene, Grenland FSK tildeles 37.7 % av 
midlene mens Voss FSK tildeles 22,7 % av midlene. Midlene vil bli overført til 
klubbene når endelig sum foreligger. Styret vil samtidig minne om at det skal 
rapporteres hvilke aktiviteter som gjennomføres, kostnader og måloppfyllelse. 
Dersom det ikke sendes inn rapport eller midlene benyttes til annet enn den 
aktiviteten som søknaden omfatter, vil dette få konsekvenser for fremtidige 
søknader. 

 
1.4 Ubenyttede NC midler for 2007 og 2008 
 

Alle premiepengene for NC 2007 og 2008 ble ikke utbetalt pga for få 
deltagende lag. Landslagsansvarlig har fremmet et ønske til styret om at disse 
pengene overføres til NC 2009 sekundært tilbakebetales deltagerne.  
 
Styret besluttet at premiepengene som ikke ble benyttet i 2007 blir værende i 
totalregnskapet for 2007 og at det ikke bevilges kompenserende midler for 
2009.  
 
For NC runden på Jarlsberg i 2008 kom premiepengene så sent inn, at de ikke 
ble med i regnskapet for 2008. Av den årsak ligger dette allerede i 
konkurransekomiteens budsjett for 2009. Styret anmoder samtidig  Voss FSK 
om å overføre premiepenger for NC runden på Bømoen i 2008 til F/NLF, slik 
at også disse midlene kan inngå i årets budsjett for konkurransekomiteen. 
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1.5 Representant på forbundsstyremøtet  
 
Pga flytting av forbundsstyremøtet fra 15. til 11. juni kan verken leder eller 
nestleder stille. Det ble besluttet at F/NLF derfor stiller med Anette Tjørhom 
som stedfortreder med status som observatør. 
   

1.6 Søknad fra Oslo om fritak for betaling av leie for Rikssenteret 2009 
 

Iht leieavtalen så kan Oslo FSK få avkorting i leien dersom F/NLF ikke er i 
stand til å skaffe fly tilsvarende pris og kapasitet som man hadde i 2007. Da 
dette ikke lenger er mulig, vedtok årsmøtet 2009 et budsjett som ikke legger 
opp til leieinntekter for Rikssenteret, inneværende periode. Søknaden fra Oslo 
FSK om fritak fra betaling av leie innvilges. Samtidig ble det presisert at det 
må utarbeides og signeres en ny avtale med Oslo FSK som baseres på den 
intensjonen som årsmøtet ga sin tilslutning til. Dette bør helst være ferdig før 
budsjetteringsarbeidet for sesongen 2010 tar til.  

 
2. Orienteringssaker 

 
2.1 Økonomistatus  

 
Fagsjef orienterte om økonomistatus for 2009 ift budsjett og regnskap. 
Overføringene fra NIF er ennå ikke viderefordelt fra NLF, men dette skal 
gjøres på førstkommende møte 11. juni. Gitt at F/NLF får de budsjetterte 
midlene er den økonomiske statusen god ift budsjettet. Styret tok orienteringen 
til etterretning.  

 
2.2 Medlemstall 31.05.09 
 

Fagsjef orienterte om medlemstallene for mai som viser en betydelig økning i 
medlemsmassen ift samme periode i fjor. Denne økningen utgjøres i hovedsak 
av tandemelever. Et betydelig antall av disse er imidlertid sent innrapporterte 
tandemer fra 2008, men det ble også poengtert at klubbene også har forbedret 
sine tandemrapporteringsrutiner i 2009. Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

2.3 Luftfartstilsynets inspeksjon på Rikssenteret 13 mai  
 

Fagsjef orienterte om inspeksjonen LT gjennomførte på Rikssenteret 13. mai. 
Tilstede under inspeksjonen var HI Oslo og Fagsjef. Instruksverket for brann 
og havari ble gjennomgått. Videre ble sikkerhetssystemet i sin helhet 
gjennomgått og flyplassen med hangar og flystripe inspisert. Det er ikke 
kommet noen skriftlig rapport men det ble informert om at LT var tilfreds med 
det de hadde sett og at det ikke ville komme store pålegg om utbedringer. Det 
ble meddelt at flystripen måtte merkes opp igjen og iht forskrift, innhegning for 
100 LL tank rives samt at F/NLF måtte ta høyde for utvidet sikkerhetsområde, 
flytting av en JET A1 tank samt planering av vollen i nord ved en ev fremtidig 
utvidelse av stripen. Styret tok orienteringen til etterretning.  
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2.4 Orientering om status reguleringsplan Østre Æra 
  
Fagsjef orienterte om statusen for reguleringsplanen for Østre Æra. Den er nå 
ferdig saksbehandlet i kommuneadministrasjonen og vil bli sendt på høring ila 
juni. F/NLF vil komme med et innspill om å flytte overnattingsområdet fra 
nåværende område til øst for veien, og har fått tilbakemelding fra kommunen 
om at så lenge man holder seg innenfor området regulert til idrettsaktivitet, er 
dette relativt uproblematisk. Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
3. Diskusjonssaker. 

 
3.1  Landslagsuttak 2009 
 
 Landslagsuttaket er planlagt gjennomført 19. og 20. september i Oslo 

Alternative steder og kombinasjon av steder er vurdert og det ser nå ut til at 
intervjuene vil foregå i lokalene til NLF lørdag ettermiddag og søndag mens de 
fysiske testene enten gjennomføres på NIH alternativ Krigsskolen. Direkte 
kostnader ved uttaket vil ikke i noe alternativ overstige kr 2000. Styret tok 
orienteringen til etterretning. Styret vil undersøke om det er mulig å få annen 
ekstern hjelp og hva dette vil koste ifm vurderingen av kandidatene og 
utvelgelsen. Dette vil i så fall komme i tillegg til den hjelpen F/NLF allerede 
får ift vurderingen av hoppferdighet.  
   

    3.2  European Air Sports 
 

Det er mye som tyder på at det blir viktigere å delta aktivt i European Air 
Sports (EAS). Det er denne organisasjonen som er i inngrep med EASA som 
igjen er premissleverandør på alle implementeringer av endringer av regler og 
bestemmelser som LT står for. Det er European Parachute Union som skal 
utvikles til å bli fallskjermsportens talerør inn i EAS. Styret så nødvendigheten 
av en slik deltakelse. Styret må ganske raskt ta stilling til hvorvidt vi skal delta 
eller ikke. Kostnadene med dette er ikke budsjettert så midler må i så fall finnes 
ved innsparinger andre steder. Saken vil bli vurdert fortløpende. 

 
3.3  Regler for utlendinger i Norsk Mesterskap  

  
Forbundsstyret har bedt F/NLF om å se på en ev oppmykning av regelverket 
om deltakelse i nasjonale mesterskap for utenlandske statsborgere som bor i 
Norge. Styret har ikke fått sett tilstrekkelig på dette og mener at man inntil 
videre er tjent med det regelverket som eksisterer og vil anbefale forbunds- 
styret om å legge saken på is. Samtidig vil styret fremme en søknad om 
dispensasjon fra regelverket for Arcteryx ifm NM 2009, på lik linje med 
dispensasjonen de fikk i 2008. Saken er rapportert inn for behandling i 
styremøtet NLF 11. juni.  
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4. Eventuelt 
 

Intet 
 
Møtet ble hevet kl. 21:00. 
 

 
Jan Wang 
Referent.  


