
 

 

AGENDA/PROTOKOLL. 
 
Styremøte 4/2022 
Tid: 15.09.2022 kl 1900 
Sted: Teams  
___________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

Sak  Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1  Godkjenning av innkalling, agenda 4/22 og protokoll 3/22 

 

 

EF 

 

2 Orienteringssaker 

2.1 Økonomi 

2.2 Landslag 

2.3 SU 

2.4 Styrelederverv våren 2023 

2.5 Arbeidsfordeling saksdokumenter seksjonsmøte 2023 

Saksliste med: 

- Årsberetning 2021/2022 
- Regnskap 2021/2022 

- Langtidsplan 2023-2026 

- Budsjett 2024-2027 

- Forarbeid innkomne forslag 

 

KL 

MS 

HK 

EF 

EF 

3. Diskusjonssaker 

3.1 Instruktørsituasjonen på norske hoppfelt 

3.2 Kriterier ungdomsmidler 

3.3 Rikssenteret - rehabilitering 

 

Alle 

Alle 

Alle 

4 Eventuelt 

4.1  Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

Til stede var: Espen Finne (EF), Helene Bjørnø (HB), Anders Emil Hustoft (AEH), Siri 

Christiansen (SC), Marius Wormnæs (MW), Ellen Aasgaard (EA), Janne Strømmen (JS) 

Avbud:   

Fra administrasjonen: Knut Lien (KL) (referent), Marius Sotberg (MS) 

Eksternt: Harald Kvande (HK) – leder SU 

 



 

 

1. Beslutningssaker 
 

1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 4/22 og protokoll 3/22 

Innkalling og agenda 4/22 godkjent  

Protokoll fra styremøte 3/22 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere. 

  

 

 

2. Orienteringssaker 
 

2.1 Økonomi 

 

Etter den 25. i påfølgende måned skal forrige måned være ferdig ført. 

Dette gjelder normalt fra og med april. Dette vil si at resultatet med kostnader pr. 

utgangen av juli og inntekter pr.13.september viser et overskudd på kr. 796.738.  

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

2.2 Landslag 

MS orienterte om status på landslag og utviklingslandslag.  

Remi er skadefri og satser mot VM, Thyra deltar ikke i VM pga ikke tillatt å hoppe i 

USA før man er 18 år. VFS, FS og FF drar til VM. Det er annonsert landslagsuttak FF 

18.november 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

2.3 SU 

HK orienterte om SU sitt arbeid siden forrige møte. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

2.4 Styrelederverv våren 2023 

Espen orienterte om jobbsituasjon og forventet fravær i perioden 9.januar til 31.mars 

2023. 

 

2.5 Arbeidsfordeling saksdokumenter seksjonsmøte 2023 

Diskusjon rundt arbeidsfordelingen frem mot ferdigstilling av saksgrunnlag til 

seksjonsmøte. 

3. Diskusjonssaker 
 

3.1 Instruktørsituasjonen på norske hoppfelt 

Utfordringer knyttet til mange instruktører generelt og mange utenlandske instruktører 

på norske hoppfelt gjennom sesongen ble diskutert. Dette tas med til fagseminar for 

diskusjon med både ledere og HI’er. 

 



 

 

3.2 Kriterier ungdomsmidler 

Det ble påpekt uklarheter omkring hva som gjelder ift. alder på de som er berettiget 

ungdomsmidler i aldersgruppen 19-26 år. SC sjekker hva NIF benytter ift 

aldersgruppen 13-19 år.   

 

3.3 Luftsportssenteret Østre Æra rehabilitering 

Det har over tid blitt et oppdemmet behov for rehabilitering på Østre Æra. Spesielt er 

det kritisk med vannforsyning. Priser for dette er innhentet og styret diskuterte seg 

frem til at man nok må løfte saken til seksjonsmøte og luftsportsting for vedtak. 

Styreleder skal i møte med ledergruppen i NLF for å diskutere saken, gitt at NLF er 

formell eier av luftsportssenteret.  

Styreleder kommer tilbake med informasjon til resten av styret kjapt etter møte med 

NLF.  

4. Eventuelt 
 

4.1 Neste møte  
 

Julebordsmøte i Møllergata 9.desember kl 1600 

 

Møtet ble hevet kl. 21:30 

 

Knut Lien /s/ 

Fagsjef/referent 


