
Protokoll NLFs styre
NORGES

LUFTSPORTFORBUND

Møte 2018 04

Avholdt 10. september, Quality Airport Hotel, Gardermoen

Deltakere:

Styret: Rolf Liland, president

Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Hans Rune Mikkelsen, ballong (vara)
Anna Fasting, fallskjerm (vara)

Frode Graff, hang-, para- og speedglider (vara)
Sigurd Brattetveit, mikrofly

Espen Bakke, modellfly

Rebecca Hansen, seilfly (vara)

Meldt forfall: John Ole Hollenstein, ungdom
Linda Christine Lilleng, motorfly

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær

Jon Gunnar Wold, referent + innleder i sakene 033/18 og 035/18.
Trond Nilsen, orienterer i sak 034/18
Torkell Sætervadet - orienterer i sak 0-16/18

Møtestart kl. 17:00: Godkjenne dagsorden og saksliste
Dagsorden og saksliste ble godkjent uten anmerkninger.
Det ble ikke fremmet saker til eventuelt.
Rebecca Hansen deltok ikke i drøftingene av sak 031/18, hennes
deltakelse i behandlingen av saken var kun en kort innføring av hva
tilbudet innebærer.

Sak 029/18 Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2018 03, den 25. juni
Utsendt etter aktiv bekreftelse fra møtedeltakerne på det aktuelle møtet.
Endelig versjon ble bekreftet av presidenten. Protokollen ble også utsendt
med saksdokumentene til styremøte 2018 04. Kommentarer fra GS vedr.
sakene 018/18, 022/18, 027/18 og 028a/18 og 028b/18.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at protokollen godkjennes.
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Sak 030/18 Hendelser og havarier
Aktiviteter i regi av Norges Luftsportforbund har i den senere tid blitt rammet
av flere ulykker. Det har blitt stor offentlig oppmerksomhet rundt flere av
ulykkene, og forbundets ledelse har i ett tilfelle besluttet iverksettelse av
strakstiltak, som er effektuert av aktuell seksjon.

Definisjon av hendelser og ulykker er fastsatt i forordning (EU) nr. 996/2010
og (EU) nr. 376/2014, og de er noe NLF ikke kan påvirke. Hendelser med store
skader på luftfartøy klassifiseres som «ulykke». En kan ikke se bort ifra at
dette påvirker rapporteringsviljen negativt.

Luftsportstyret så inn i hva som har skjedd av alvorlige hendelser og ulykker
de siste 12 månedene, og drøftet situasjonen. Strakstiltaket med kortvarig
inndragelse av mikroflybevis for å gjennomgå et todelt sikkerhetsprogram ble
diskutert.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at viktigheten av å opprettholde stort fokus på
rapportering og flytryggingsarbeid formidles tydelig til alle seksjoner.

Sak 031/18 Utviklingsprogram for ledere i Norges Luftsportforbund
En ideskisse/tilbud utsendt med saksdokumentene til styremøtet ble
gjennomgått. Luftsportspresidenten innledet i saken og Rebecca Hansen
presenterte tilbudet, før styret drøftet den fremlagte skissen. Hansen deltok
ikke i styrets drøfting av tilbudet.

Luftsportstyret er enstemmige på at prosjektet vil ha høy kost/nytte-faktor.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at Generalsekretær iverksetter prosjektet innenfor den
økonomiske rammen i tilbudet.

Sak 032/18 Kvalitetssikringssystem for NLFs forsikringsagentvirksomhet
Saken ble også behandlet på Luftsportstyrets møte i juni, da med at advokat
Tomas Kristensen innledet i saken. Kristensen har utarbeidet forslag til et
verktøy som er dekkende iht. lovens krav, og som gir revisor et tilstrekkelig
grunnlag til å avgi sin rapport. Generalsekretæren har ved hjelp av verktøyet
gjennomført de vurderinger som skal gjøres, og funnet at NLFs
forsikringsagentvirksomhet ivaretas på en god måte og innenfor de de krav
som stilles for å kunne drive slik virksomhet. NLF har vært godkjent av
Finanstilsynet til å kunne drive slik virksomhet fra januar 2015.

Luftsportstyret tar til etterretning generalsekretærens vurdering av
risikosituasjonen knyttet til forsikringsagentvirksomheten. Luftsportstyret ber
generalsekretæren besørge innhentet revisors bekreftelse i tråd med § 10 i
«Forskrift om risikostyring og internkontroll».
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Vedtak: Luftsportstyret vedtar det fremlagte forslaget til Kvalitetssikringssystem for
NLFs forsikringsagentvirksomhet.

Sak 033/18 Konkurransereglement i Norges Luftsportforbund
Jon Gunnar Wold innledet i saken. Det reviderte utkastet som forelå etter
Luftsportstyrets møte 2018 03 har vært til behandling i seksjonene, for innspill
til endelig forslag for vedtak. Det utsendte saksdokumentet er bearbeidet med
de innspill og kommentarer som ble mottatt innen fristen 31. august.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar utkastet til revidert konkurransereglement som fremlagt
i dokumentene til Luftsportstyrets møte 2018 04. Det reviderte reglementet
gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

Sak 034/18 Medlemssystem i Norges Luftsportforbund, Min idrett
Trond Nilsen fra NLFs administrasjon orienterte om status og planer for
videreutvikling av medlemssystemene Min idrett, Klubbadmin, Sportsadmin
og Idrettskurs, og besvarte spørsmål fra styret.

De nye systemene dekker per i dag de fleste behov for NLF, klubbene og
medlemmene og fungerer godt som daglig arbeidsverktøy, selv om det
fortsatt finnes elementer som kan forbedres og videreutvikles.
Det gjenstår noe ryddearbeid i forbindelse med overføring av gamle data.
Dette er et arbeid som har blitt forsinket på grunn av innføringen av GDPR,
men NIF-IT har nå fornyet fokus på dette. NLF er fortsatt i førerstolen når det
gjelder videreutvikling av systemet.
Per i dag kan administrator i klubb se status for kontingent, kompetanse
(=tidligere lisens) samt forsikring, for de seksjoner som det gjelder, i
KlubbAdmin. Et viktig element som gjenstår er muligheten for å produsere en
rapport som inneholder disse opplysninger slik at man slipper sjekke
medlemmers status enkeltvis. Utfordringen vi hadde i begynnelsen av året
med at det ble skapt doble oppføringer i databasen er nå mer eller mindre
borte.

Bruken av modulen Idrettskurs har i stor grad eliminert behovet for at det
skrives utstedelsespapirer på ny kompetanse for de seksjoner der NLF gjør
dette. Før 1. november skal også mulighet for elektronisk fornyelse av gyldig
kompetanse via Min Idrett være på plass. Disse to løsningene eliminerer
manuell håndtering av 3-4 000 papirskjemaer årlig.
Kompetansebeviset som man i dag finner i Min Idrett vil få en ansiktsløftning i
løpet av høsten og det vil bli et kompetansebevis per seksjon.

Vedtak: Luftsportstyret tar orienteringen til etterretning.

I~L
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Sak 035/18 NM-veka 2019
Jon Gunnar Wold orienterte. NM-veka i 2018 ble, til tross for
værutfordringer, en stor suksess. I år var 14 av NIFs 54 særforbund med på
arrangementet. Det registreres stor interesse for fremtidig deltakelse fra
mange forbund som ikke var med i år. Dette kommer i tillegg til at de fleste
som var med i år ønsker å delta også neste år. 2018 var på alle måter et
prøveår. Forventninger og forpliktelser kommer til å øke for neste års
arrangement. NM-veka i 2019 skal også avholdes i Stavangerområdet.
Arrangementet legges til uke 26, og hovedtyngden av mesterskapene blir i
dagene 26. — 30. juni.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at NLF-seksjoner som er interessert i deltakelse med
NM-arrangement under NM-veka 2019 sender en skriftlig forpliktelse til NLFs
kontaktperson Jon Gunnar Wold innen 1. oktober.

Sak 036/18 Forbundets flytjeneste
Det arbeides for tiden med en grundig gjennomgang av forbundets
flytjeneste. Det er for tiden en midlertidig leder i det frivillige korpset. Denne
posisjonen skal nå utlyses, og det er naturlig å bestemme navnet på tjenesten
nå.

dtak:

Etter at Luftsportstyret i forrige tingperiode valgte å avvente endelig
beslutning om navnendring for forbundets flytjeneste, ser sittende
Luftsportstyre det som en nødvendighet å få tatt beslutning i saken.

Luftsportstyret vedtar at forbundets flytjeneste nå skal hete Norges
Luftsportforbunds Flytjeneste, forkortet NLFs Flytjeneste. Det skal lages forslag
til logo basert på eksisterende designmanual for NLF.

Sak 037/18 Kongepokaler 2019
Det har i 2018 blitt gjennomført svært gode norgesmesterskap i de grenene
hvor kongepokalen ble satt opp. Årets pokaler gikk til Per Morten Løvsland,
Sandefjord seilflyklubb, i NM i seilflyging (strekkflyging) på Starmoen, og til
Olav Opsanger, Jetta luftsportsklubb, i NM i hanggliding (distanseflyging) på
Vågå. Begge pokaler ble utdelt av visepresident Mariann Brattland. Etter
planen skal kongepokaler for 2019 prioriteres til mikroflyging og motorflyging.
NLFs søknad til NIF må være klar innen 1. desember.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar å søke om to pokaler også for 2019, og at disse
prioriteres til mikrofly og motorfly forutsatt at komplette søknader/underlag
fra disse seksjonene foreligger innen 20. november.

Sak 038/18 Hederstegn

Nominasjonen ble presentert for styret av forslagsstiller.
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Vedtak: Luftsportstyret vedtar at den foreslåtte kandidaten tildeles seksjonshederstegn
som seksjonsstyret har innstilt på.

Sak 039/18 Luftsportstinget 2019
Sittende luftsportstyre vedtok i sak 035/17 at ting og seksjonsmøter i 2019
skal avholdes i helgen 5. — 7. april. Det har senere blitt orientert om at
arrangementet blir på Clarion Hotel Air, Sola. En presentasjon av hotellet ble
forevist styret. I forbindelse med andre prioriteringer nå i 2018 ble års-
rapporter, regnskap m.m. først avsluttet i juni. For kommende år må alt dette
være klart helt i begynnelsen av året. Både tillitsvalgte og ansatte må
prioritere dette arbeidet og overholde de tidsfrister som settes.

Luftsportstyret ser frem til at Luftsportstinget 2019 skal bli et viktig element i
markeringen av at organisasjonen til neste år er 110 år gammel.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at arbeidet frem mot tinget skal gis nødvendig prioritet.

Orienteringssaker

0-16/18 Viktige saker det arbeides med i administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om endring i spillemidlenes utstyrsordning fra
og med inneværende år, og NLFs innspill til Norges idrettsforbund vedrørende
evaluering av tilskuddsordningene.

Torkell Sætervadet orienterte om viktige regelverksendringer, og forbundets
pågående anleggs- og luftromssaker:
Regelverk:
- Ny grunnforordning for sivil luftfart i Europa, med risikohierarki som

regu lerings-prinsipp.
- Mikrofly får ny vektgrense på 600/650 kg, gitt nasjonal forskriftsendring.
- Ny delegasjonsadgang for NLF: «kvalifisert enhet», som kan utføre

oppgaver på vegne av Luftfartstilsynet.
- Droner vil få felleseuropeiske regler
- Nytt flyskoleregelverk (Part-DTO)
- Nytt flyteknikersertifikat (Part-66 L-license)
- PAL-prosjektet, nasjonal regelverksrevisjon.

Anlegg:
- PFLY prøveordning for mikroflygere i boks
- Møte med Oslo Economics ang. småflysituasjonen på Østlandet
- Hokksund har fått ny konsesjon med 10 års varighet  QL
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Luftrom:
- Luftfartstilsynet ber om opphold i søknader om nye luftsportsområder
- Åpning for lokale avtaler med lufttrafikktjenesten
- Prøveordning med NOTAM på en modellflyplass

0-17/18 Rapport nye utdanninger
Det vises til utsendt rapport

0-18/18 Rapport fra internasjonal koordinator
Det vises til utsendt rapport

0-19/18 Rapport medlemmer og klubber
Det vises til utsendt rapport

Sak 0-20/18 Rapport økonomi
Det vises til utsendt rapport

Sak 0-21/18 Rapport medlemmer og klubber
-Ungdomskomiteen
-Ballongseksjonen
-Fallskjermseksjonen
-Hang-, para- og speedgliderseksjonen 
-Mikroflyseksjonen
-Modellflyseksjonen
-Motorflyseksjonen
-Seilflyseksjonen

Vedtak: Sakene 0-16/18 til 0-21/18 tatt til orientering.

Møtet hevet kl. 20:30

Rolf iland
President
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n Gunnar Wold
Referent
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