
 

                                                                                                     

 

PROTOKOLL. 
 
Styremøte 2/2020 
Tid mandag 11.mai kl 19.00 
Sted: Microsoft Teams 
___________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
Sak  Vedlegg Ansvar 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 2/20 og protokoll 1/20 
1.2 Økonomiske beslutninger for 2020 ad; 

- Ungdomsmidler 
- Arrangementsmidler 
- Utviklingsmidler - Idrettsstipend 
-    Idrettsmidler (ble besluttet i styremøte 6/19 pkt 1.3 og 
1.4) 

1.3 Ledermøte (skal dette arrangeres (via Teams)) ? 

  
JS 
JS 
 
 
 
 
 
JS 
 

2 Orienteringssaker 
1.1 Økonomi 
1.2 Avtale inngått med ny redaktør FF 
1.3 Status aktivitet i lys av Coronasituasjonen 
1.4 Orientering omkring endringer i landslagsgruppa 

  
KL 
KL 
KL 
DNB 

3. Diskusjonssaker 
 
  
    

    
 

4 Eventuelt 
   4.1 Workshops for ledergruppene på hvert ledernivå. (1t 30min)  

Rebecca Hansen 
  4.2 Brannsentral Rikssenteret 
 

  
JS 
 
KL 

 
 
Til stede var: Janne Strømmen, Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft, 
Espen Finne og Bendik Harald Thommesen 
Avbud: Kristian Moxnes 
Fra administrasjonen: Knut Lien (referent) og Derek Norlund Broughton (delvis) 

 
 
 



 

                                                                                                     

 

 
 

1. Beslutningssaker 
 

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 2/20 og protokoll 1/20 
 
Innkalling og agenda 2/20 godkjent  
Protokoll fra styremøte 1/2020 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere. 
 

 
1.2 Økonomiske beslutninger for 2020  

 
Det vises til styreprotokoll 6/2019 pkt 1.3 og 1.4. 
 
Ungdomsmidlene og arrangementsmidlene ble utlyst 30. januar 2020.  
Ungdomsmidler beløper seg til kr 200 000.  Styret oppfordrer flere klubber til å søke om 
ungdomsmidler. 
  
 
Med bakgrunn i situasjonen med Corona vil disse midlene i år ikke være låst til bruk 
på ungdom men kunne benyttes «fritt» for å avhjelpe den økonomiske situasjonen som 
de fleste forbund er oppe i. 
 
Styret har med forbehold om at man beslutter å tildele ungdomsmidler gitt følgende 
tilsagn om støtte i 2020: 
 
Søker Tilsagn 
Voss kroppsfykarlag 100 000 
Oslo FSK 33 000 
Tøfsk 33 000 
Voss FSK 33 000 
Sum 199 000 
 
 
 
Arrangementsmidler beløper seg til kr 100 000. Styret gitt følgende tilsagn om støtte i 
2020. Tilsagn gis under forutsetning om at retningslinjene endres slik at 
arrangementene kan gjennomføres. Det henstilles om at ingen pådrar seg kostnader før 
dette er avklart. Dette kan man risikere å ikke få dekket. 
 
 
Søker Hva Søkt sum Anbefaling Tilsagn 
NLF Luftsportsuka (Avlyst)  10 000 10 000 10 000 
F/NLF Instr kurs skjerm   20 000 20 000 
Oslo FSK Flying Chicks (AVLYST) 30 000 20 000   



 

                                                                                                     

 

Oslo FSK/Voss FSK Heliboogie 25 000 10 000 20 000 
Oslo FSK Wingsuit 10 000 5 000 10 000 
Tøfsk WS camp Espen Fadnes 30 000 5 000 10 000 
Tøfsk Norgesrekord FF/FS 40 000 15 000 15 000 
Voss Vossgloss 24 000 15 000 15 000 
Benyttet   159 000 100 000 100 000 
 
 
 
Utviklingsmidler - idrettsstipend ble også utlyst 30. januar med søknadsfrist 20. april. 
Midlene er øremerket lag og enkeltutøvere som satser opp mot en nasjonal/ 
internasjonal konkurranse inneværende år. Det er de enkelte utøverne eller lagene som 
skal sende søknad om stipend til fallskjermseksjonen.  
 
Styret gitt følgende tilsagn om støtte i 2020. 
Hva Søkt sum Tilsagn 
Blue Pelican 200 000 75 000 
Agera  250 000 75 000 
Elisyum Freefly 98 700 80 000 
Wild Bunch 90 000 14 000 
Volare 60 000 14 000 
Team Aviatrix 60 000 14 000 
Triple Trouble 78 492 3 000 
Amalie Hegland Lauritzen 40 000 35 000 
  877 192 310 000 
 

1.3 Ledermøte 
 
Det ble besluttet å ikke arrangere noe ledermøte i 2020. 
 

2.  Orienteringssaker 
 
2.1        Økonomi 
 

Fagsjef ga en kort orientering om økonomien. Pr. utgangen av april er det et 
underskudd på kr. 820.000 men det gjøres oppmerksom på at Rammetilskudd fra NIF 
ikke er bokført. Her er det budsjettert med 700 000 og 25% av dette vil inntil videre 
bli holdt tilbake i NLF sentralt, ref. Styremøte 1/2020 Luftsportstyret Sak 007/20. 
Rammetilskuddet var i fjor på kr 736 622 og med 700 000 i år er det et underskudd på 
kr 120 000 mot tilsvarende underskudd på kr 55 892 på samme tid i 2019. Det er pr 
10.mai registrert 805 betalte forsikringer samt 1013 seksjonsavgifter. Dette utgjør 
totalt kr. 441 000 i inntekter. Disse inntektene vil bli bokført i desember.  
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
 



 

                                                                                                     

 

2.2         Avtale inngått med ny redaktør FF 
 

Avtale med Kjetil Nordin som ny redaktør digitalt Frittfall er på plass. Domenet 
frittfall.org er overført til NLF og Kjetil jobber med å få på plass Labrador som er 
publiseringsverktøyet. Dette har vist seg å være trøblete og har tatt lang tid pga. 
manglende respons fra Labrador. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  

 
2.3        Status aktivitet i lys av Coronasituasjonen 
 

Fagsjef orienterte: NLF er underlagt NIF og vi må pr. i dag forholde oss til 
anbefaling/krav fra FHI/Helsedirektoratet og NIF om 1m avstand. Det er åpnet for 
hopping så sant man kan holde seg innenfor disse retningslinjene. Det jobbes mot NIF 
for om mulig få et unntak fra 1 m regelen med bakgrunn i at vi sitter forholdsvis kort 
tid i flyet, er godt beskyttet og ikke sitter ansikt til ansikt. Det håpes på en avklaring i 
løpet av uka/mai. 

 
NM er planlagt i uke 30. Arrangør Voss FSK har bekreftet at de er fleksible med å 
flytte dette dersom hoppingen kommer i gang sent på sesongen. Et argument for å ikke 
ha det altfor sent på høsten er at aktuelle deltagere da kan ha utfordringer med å få fri 
fra jobb.  

 
Styret tok orienteringen til etterretning 

 
2.4        Orientering fra landslagsansvarlig 
 

Dagens landslagsutøvere har bekreftet at de fortsetter til etter VM neste år.  
 

Landslagsansvarlig  la fram forslag til hvordan han ser for seg å jobbe med  
landslagsgruppa ii fremtiden – styret stiller seg positive med forbehold om at dagens 
landslagsutøvere involveres og ønsker endringene selv. 
 
Retningslinjer omkring landslagsuttak: Ble ikke behandlet, tas i eget møte 2.juni kl. 
1800 på Teams hvor det også besluttes hvorvidt det skal være et uttak i 2020. 

 
Styret tok orienteringen til etterretning 

 

3.  Diskusjonssaker  
 
 
 Intet 
  

4.  Eventuelt 
 

4.1        Workshops for ledergruppene på hvert ledernivå. (1t 30min) 



 

                                                                                                     

 

 
Styret NLF har utarbeidet lederkurs på alle tre nivåene i NLF, nivå 1 klubbstyrer, 
nivå 2 seksjonsstyrer og nivå 3 forbundsstyret. Lederkursene går på 
organisasjons-, rolle- og ansvarsforståelse på det nivået man er valgt inn på. 
Intensjonen fremover er at dette skal gjennomføres for alle nye styremedlemmer. 
For fallskjermstyret ble det planlagt en «work shop» på ca 1 time og 30 min i 
tilknytning til styremøtet 11. mai. Pga. situasjonen med Corona er dette utsatt på 
ubestemt tid. 
 
 

4.2        Brannsentral Rikssenteret 
 Brannsentral på Rikssenteret har tatt kvelden, ny er bestilt og vil sannsynlig bli  

montert i løpet av uka.  Kostnad 60.000, er meldt inn som en forsikringssak. 
 
 
 
Neste ordinære styremøte: 7.september (kl.slett og sted kommer senere). 
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 22:06 
 

 
 
 


