
 

                                                                                                     

 

AGENDA/PROTOKOLL. 
 
Styremøte 3/2021 
Tid: torsdag 09.september kl 2000 
Sted: Microsoft Teams 
___________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

Sak  Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1  Godkjenning av innkalling, agenda 3/21 og protokoll 2/21 
1.2  Seksjonsmøte 2021 – valgkomite 

1.3  Utlysning av NM 2022 

1.4  Innkommet sak til seksjonsmøte  

1.5  Budsjett 2022-2025 

 

 

 

EF 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

2 Orienteringssaker 

2.1 Økonomi 
2.2 Landslag – orientering fra LA 

2.3 TAKK programmet  
 

 

KL 

MS 

Rebecca 

  

3. Diskusjonssaker 

3.1 Leieavtale Rikssenteret 

  

 

Alle 

AE 

4 Eventuelt 

4.1 Status Rikssenteret  

 

KL 

 

 

 

 

 

Til stede var: Anna Fasting, Anders Emil Hustoft og Espen Finne  

Avbud:  Maja Bjerke Drøyli, Janne Strømmen og Bendik Harald Thommesen 

Fra administrasjonen: Knut Lien (referent), Marius Sotberg  (LA) 

 

1. Beslutningssaker 

 

1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 2/21 og protokoll 1/21 
 

Innkalling og agenda 3/21 godkjent  

Protokoll fra styremøte 2/2021 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere. 

 



 

                                                                                                     

 

1.2. Seksjonsmøte 2021 
 

Kandidater til valgkomite ble gjennomgått og innstilling fra styret vil bli presentert i 

saksunderlaget til seksjonsmøte. 

 

1.3. Utlysning NM 2022 
 

Budskjema og kriterier for tildeling NM (innendørs og utendørs) sendes 

konkurransekomiteen for gjennomgang og evt revisjon. Utlysning av NM (innendørs 

og utendørs) vil bli foretatt rett etter dette. Planen er å utlyse NM 2023 (utendørs) 

ganske rett etter tildeling av NM 2022. 

 

1.4. Innkommet sak seksjonsmøte 2021 
Det er innkommet en sak fra Grenland Fallskjermklubb som ble behandlet og vil bli  

presentert i saksdokumentene til seksjonsmøte.  

 

1.5. Budsjett 2022-23 
 

Dette er tidligere behandlet og ble gjennomgått 

 

2. Orienteringssaker 
 

2.1 Økonomi 

 

Resultat pr.30.august slik det er bokført pr. 09.sept viser et underskudd på kr. 557.719 

mot tilsvarende i 2020 på kr. 152.616. Det bemerkes at det i 2021 ikke er ført inntekter 

på Medlemskontigent (kr. 615.920 i 2020) og Frittfall (kr.289.200 i 2020). I tillegg er 

det stor forskjell i posten Administrasjon/drift hvor det var kostnadsført kr. 912.744 i 

2020 mens det er kostnadsført 547.850 i år. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

2.2 Landslag - Orientering  

 

MS orienterte om videre planer for de forskjellige landlagsutøverne. Videre ble 

avvikling av Basic leire tatt opp og hvordan de som ikke avholder en Basic leir skal gi 

tilbake til fallskjermnorge på annen måte. Opprettelse/uttak av rekruttlag er også på 

agendaen.  

 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

 

2.3 TAKK programmet 

 

Rebecca Hansen fra seilflyseksjonen orienterte om TAKK programmet. 



 

                                                                                                     

 

Luftsportsstyret vedtok å gjennomføre TAKK programmet 4 januar i 2021 med alle tre 

nivåer (1= lage budene 2= lage innhold til materiale 3= avholde TAKK- samling 

virtuelt eller fysisk) med bakgrunn i at forbundet ønsker å se en samlet nedgang i 

antall alvorlige hendelser og ulykker og at forbundet ønsker at alle seksjoner i NLF 

gjør et felles løft med et felles fokus over årene som kommer når det kommer til 

holdninger til sikkerhet. Vi har gode sikkerhetssystemer som driftes i samtlige 

seksjoner, men det er ikke dermed sagt at holdninger blant utøvere til 

sikkerhetsrelaterte temaer er gode. TAKK er også er proaktivt grep i å forme en 

sikkerhetskultur da kultur tar år å bygge og krever konsistens og fokus over flere år. 

Tanken er at TAKK-budene skal umiddelbart fortelle nye og erfarne utøvere noe om 

hva den enkelte seksjon anser som viktige og gode holdninger. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

 

3. Diskusjonssaker 
 

3.1 Leieavtale Rikssenteret  

Leieavtale Rikssenteret mellom NLF og Oslo Fallskjermklubb (OFSK) utløper 

31.12.2021. Avtale for de neste 5 årene skal på plass i løpet av året. Det er utsendt info 

til alle klubber slik at alle kan tilkjennegi sin interesse dersom det er andre enn OFSK 

som har ønsker om å leie/drive Rikssenteret de neste årene. 

Anders Emil har som medlem av Rikssenterkomiteen allerede hatt et innledende møte 

med OFSK om nye leieavtale. 

 

  

 

4. Eventuelt 
 

 

4.1 Status Rikssenter 

 

Renovering Rikssenteret for fallskjermhopping på Østre Æra: Polygon som er 

spesialister på sopp har vært på befaring og konkluderer med at det vil være en mindre 

del av bygget hvor det er behov for nytt bjelkelag i gulv enn det som ble antydet etter 

takstrapport utført i fjor. Det er fortsatt et behov for rehabilitering av bl.a våtrom men 

ikke så omfattende som man kanskje fryktet. 

 

 

Neste ordinære styremøte: fredag 15.oktober  
 

 

Møtet ble hevet kl. 23.09 

 

Knut Lien /s/ 

Fagsjef/referent 


