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Rammeprogram for NLFs arrangement på
Sola fredag 5. til søndag 7. april 2019
Fredag 5. april
Ettermiddag/
kveld

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet
på fredag, buffetmiddag fra kl 20:00 til kl 22:00.

Lørdag 6. april
Frokost
08:00 - 09:00

Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene

09:00 - 15:00

Seksjonsmøter

12:30 - 14:00

Lunsj for møtedeltakerne

14:00 - 14:50

Registrering av delegater til Luftsportstinget 2019

15:00 - ca. 18:00

Luftsportstinget 2019

19:15

Aperitiff

20:00

Tingmiddag

Søndag 7. april
Frokost
Fallskjerm- og HPS-seksjonen har fagseminar på søndag.
08:30 - 10:00

Gruppe I. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS)

10:15 - 12:15

Fellesprogram -foredrag

12:30 -14:00

Lunsj

13:30 -15:00

Gruppe II. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS)
(Deltakerne som skal på HRS velger den gruppen som passer best)
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Luftsportstinget 2019
Saksliste
Tinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen.
4. Behandle årsmelding for forbundet og seksjonene for 2017 og 2018.
5. Behandle forbundets regnskaper i revidert stand for 2017 og 2018.
6. Behandle forslag og saker:
6.1. Fra Luftsportstyret. Endring av navn på en av forbundets seksjoner.
6.2. Fra Luftsportstyret. Lovendringer.
6.3. Fra Luftsportstyret. Instruks for NLFs valgkomitéer.
6.4. Fra Oslo Paragliderklubb. Kontingent for støttemedlemmer.
7. Fastsette forbundskontingenter og -avgifter, samt seksjonskontingenter
og -avgifter etter innstilling fra seksjonsmøter.
8. Fastsette utviklings- og handlingsplaner samt budsjetter for forbundet og for
seksjonene etter innstilling fra seksjonsmøtene.
9. Engasjere registrert revisor til å revidere regnskapet samt fastsette revisors
honorar.
10. Godkjenne seksjonsmøtenes valg av seksjonsstyrer.
11. Velge:
11.1 President, 1. visepresident og 2. visepresident.
11.2 Åtte (8) styremedlemmer, hvorav en (1) skal være ungdomsrepresentant.
De øvrige syv (7) skal representere hver av forbundets syv seksjoner.
I tillegg skal det velges personlige varamedlemmer til hver av
styremedlemmene, med samme bakgrunn.
11.3 Kontrollkomité.
11.4 Valgkomité.
11.5 Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
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Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representanter
På Luftsportstinget møter med stemmerett:
a)

Forbundsstyret

b)

Representanter fra klubbene valgt på seksjonsmøtene etter skala som er basert på
antall medlemmer i klubbene innen den enkelte seksjon:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

11 representanter

Ballongklubben
Fallskjermklubbene
Hang-, para- og speedgliderklubbene
Mikroflyklubbene
Modellflyklubbene
Motorflyklubbene
Seilflyklubbene

1 representant
10 representanter
9 representanter
6 representanter
9 representanter
9 representanter
5 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalget/komiteens arbeidsområde, møter leder i de faglige utvalg/komiteer valgt av
Luftsportstinget eller oppnevnt av forbundsstyret, samt kontrollkomiteens medlemmer og
forbundets revisor.

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Informasjon om tid og sted for Luftsportstinget 2019 har stått i styreprotokoll fra møte 2017
04 som ble avholdt den 19. april. Informasjon om arrangementet har blitt gjentatt flere ganger
i forbundets senere styreprotokoller, i oppslag på NLFs hjemmeside og i de månedlige
nyhetsbrevene som organisasjonen utgir.
Formell innkalling ble sendt klubbene som e-post 5. februar 2019, og lagt ut på www.nlf.no
Påmeldingsinformasjon ble utsendt den 15. februar og det ble samtidig åpnet for
påmeldinger.
Saksdokumentene ble gjort tilgjengelig på Internett den 22.mars 2019.
Saksliste – se side 4 i dette dokumentet.
Forslag til:

Forretningsorden
1.

Tinget ledes av den valgte dirigent.

2.

Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 min. første
gang og 3 min. annen og tredje gang.

3.

Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med
representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter
at strek er satt.

4.

Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg.

5.

I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall
avgitte stemmer for og imot.
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Sak 3. Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å undertegne
protokollen.
Luftsportstyret foreslår at Rune Røksund velges som dirigent.
Luftsportstyret foreslår at Torkell Sætervadet og Steinar Øksenholt velges som sekretærer.
Styret innbyr Luftsportstinget til å foreslå to representanter til å undertegne protokollen.
Det skal videre velges et tellekorps med tre medlemmer.

Sak 4. Behandle årsberetning for forbundet og seksjonene for 2017 og 2018
Årsberetninger for NLF, inkludert seksjonenes årsberetninger er i eget saksdokument som er
lagt ut på NLFs hjemmeside «Årsrapport 2017 / 2018»
Forbundsstyret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak:
Årsberetningene for Norges Luftsportforbund for 2017 og 2018 godkjennes
som fremlagt av styret. Årsberetninger for forbundsseksjonene godkjennes
som innstilt fra seksjonsmøtene.

Sak 5. Behandle forbundets regnskaper i revidert stand for 2017 og 2018
Det vises til regnskap og balanse med noter, revisors beretninger og kontrollkomiteens
beretninger for årene 2017 og 2018 som er i årsrapportdokumentet.
Det formelle regnskapet omfatter NLF fellesadministrasjon og drift, samt alle seksjoner og
avdelinger samlet.
I tillegg til de formelle regnskapene i årsrapportdokumentet, legger styret frem en mer
detaljert oppstilling over inntekter og kostnader for driften av NLFs fellesadministrasjon og
drift, til informasjon (se neste side i dette dokumentet). Mer detaljerte oppstillinger for den
enkelte seksjon er tatt inn i saksdokumentene for seksjonsmøtene.
Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak:
Regnskap for Norges Luftsportforbund for 2017 og 2018 godkjennes som
fremlagt av styret.
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REGNSKAP OG BUDSJETT

Medlemskontingent
Lisensinntekter
Tilskudd via NIF
Andre inntekter inkl. renter
Administrasjon / drift
Sikkerhet / utdanning
Regler / Luftrom
Informasjon
Ungdomskomité
Anleggsarbeid
Div. Komitéer
Klubbutvikling / besøk
Organisasjoner og møter
Luftsportsstyret
Luftsportsuka
Luftsportstinget
Prosjekt el-fly
Sum fellesadministrasjon / drift
NLF CAMO
Norsk Luftsportstilsyn
Sum NLF sentralt
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Inntekter
6 902 630
804 466
3 143 738
166 276

170 310

2018
Kostnader
Resultat
6 902 630
804 466
3 143 738
166 276
-7 079 508 -7 079 508
-1 683 148 -1 683 148
-381 543
-381 543
-686 842
-686 842
-165 425
-165 425
-771 570
-601 260
-42 191
-42 191
-140 654
-140 654
-334 256
-334 256
-104 881
-104 881
-98 275
-98 275

Budsjett
6 760 000
700 000
3 250 000
100 000
-6 620 000
-1 300 000
-500 000
-700 000
-210 000
-1 300 000
-460 000
-250 000
-350 000
-110 000
-100 000

Inntekter
6 731 345
385 463
3 747 266
97 541

995 005

436 250
497 675
-662 976
11 685 095 -12 151 269
1 521 218 -1 371 829
0
-161 235
13 095 847 -13 835 098

-165 301
-466 174
149 389
-161 235
-478 020

-1 090 000
-100 000
-210 000
-1 400 000

12 392 870
1 575 585
8 135
13 976 590
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2017
Kostnader
Resultat
6 731 345
385 463
3 747 266
97 541
-6 361 715 -6 361 715
-1 282 336 -1 282 336
-570 095
-570 095
-311 116
-311 116
-139 406
-139 406
-1 981 494
-986 489
-61 676
-61 676
-166 736
-166 736
-458 965
-458 965
-96 848
-96 848
-124 912
-124 912
-782 696
-346 446

Budsjett
6 700 000
650 000
3 150 000
100 000
-7 050 000
-1 300 000
-800 000
-600 000
-200 000
-1 300 000
-100 000
-250 000
-350 000
-100 000
-100 000
-300 000

-12 337 995
-1 358 495
-159 962
-13 856 452

-1 850 000
-150 000
-200 000
-2 200 000

54 875
217 090
-151 827
120 138

Sak 6. Behandle forslag og saker
Sak 6.1 Endring av navn fra Mikroflyseksjonen til Sportsflyseksjonen
I europeisk luftfart betegnes fly med maksimum avgangsvekt inntil 472 kg for mikrofly
(microlight, ultra light), mens fly inntil 600 / 650 kg betegnes «lette sportsfly» (LSA, «light
sport aircraft»). Å opprettholde betegnelsen mikrofly når vektgrensen økes til den europeiske
grensen for lette sportsfly gir liten mening og er egnet til å forvirre et segment av luftfarten
som allerede oversvømmes av betegnelser og beslektede trebokstavforkortelser (deriblant
VLA, ELA1, ELA2).
Også hensynet til harmonisering med amerikanske bestemmelser – der LSA omfatter det
som vil minne mest om norske mikrofly etter at opt-out for 600 kg blir en realitet – tilsier at
betegnelsen mikrofly er moden for revisjon. Merk at amerikanske LSA-fly ikke nødvendigvis
veier 600 kg – de kan også veie mindre, men vil typisk skille seg fra «ultra light» ved å likne
mer på det vi i Norge tenker på som mer avanserte mikrofly.
Om vi tenker harmoniseringen bort, vil effekten være at eksempelvis en 600 kg tung Pipistrel
Alhpa Electro er et LSA-fly når det flyr i USA, et LSA-fly i sertifisert utgave i EU, men et
mikrofly når det flyr i Norge. En slik løsning er naturligvis uheldig, både ut fra et
informasjonshensyn og et merkevarebyggingshensyn.
Dertil legger Luftfartstilsynet opp til å endre betegnelsen brukt i forskriftene BSL B 2-5 og
BSL D 4-8, slik at «mikrofly» blir til «sportsfly». Selv om NLF ikke er bundet av
myndighetenes navn på forskrifter når seksjoner skal navngis, vil det nok være forvirrende at
det myndighetene kaller sportsfly, kaller NLF for mikrofly.
Ytterligere et moment handler om de assosiasjonene «mannen i gata» har til ordet mikrofly.
Mange vil nok assosiere ordet med «vektskift» og «de enkle rør/duk- flyene», istedenfor de
flyene flertallet av mikroflygere i dag flyr.
Luftsportstinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Mikroflyseksjonen endrer navn til Sportsflyseksjonen. Det nye navnet
gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.
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Sak 6.2 Lovendringer
Luftsportstyret fremmer forslag til følgende endringer i Lov for Norges
Luftsportforbund (NLF). Vedtak om endringer i loven krever 2/3 flertall for å være
gyldige.
Endring i § 2 Organisasjon.
Under forutsetning av at Luftsportstinget 2019 har godkjent endring av navnet på
Mikroflyseksjonen (ref sak 6.2) må det foretas følgende endring:
§ 2 underpunkt (4)
ordet «mikrofly» endres til «sportsfly»
Det innføres en forklarende fotnote bak sportsfly: Tidligere mikrofly.

Endringer i § 17 Luftsportstingets oppgaver.
a) Godkjenning av seksjonsstyrenes sammensetning.
NLFs lovkomité har gjort Forbundsstyret oppmerksom på at det etter lovendringen på
Luftsportstinger 2017, mangler ett punkt i lovens § 17 Luftsportstingets oppgaver. Det
ble på tinget 2017 innført bestemmelse i § 25 Seksjonsmøtets oppgaver, underpunkt
f) og g) om at seksjonsmøtene skulle innstille til Luftsportstinget valg av leder,
nestleder og medlemmer av seksjonsstyrene. Underforstått at Luftsportstinget formelt
skulle godkjenne seksjonsstyrenes sammensetning. Det må derfor innføres et nytt
punkt i § 17 om tingets behandling av dette.
Det foreslås at det innføres ett nytt underpunkt j)
j) Behandle seksjonenes innstillinger til valg av leder, nestleder og
medlemmer av seksjonsstyrene, jf. § 25 f) og g).
Tidligere underpunkt j) blir nytt underpunkt k)

b) Sammensetning av NLFs valgkomité
Lederen av valgkomitéen har påpekt overfor forbundsstyret at det kan være
vanskelig å få samlet hele valgkomiteen og har bedt styret om å vurdere om
komiteens størrelse kan reduseres. Valgkomiteen består i dag av leder, 1. nestleder,
2. nestleder valgt på luftsportstinget, samt lederne av seksjonenes valgkomiteer valgt
på seksjonsmøtene, totalt 10 personer.
Valgkomiteen ble i sin tid sammensatt på denne måten for å sikre at alle seksjoners
syn kom frem når det skulle foreslås valg av president og visepresidenter, samt sikre
en god koordinering når det gjeldt sammensetning av styret forøvrig, inkluderte
kjønnssammensetningen.
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Forbundsstyret ser utfordringen med å få samlet en så stor komité, men ønsker ikke
å gå inn for en sammensetning hvor ikke alle seksjoner er representert. Styret
fremmer i stedet forslag om at det på Luftsportstinget velges en leder og en nestleder
til valgkomiteen, i stedet for dagens to nestledere. Videre foreslås det at dersom
lederen av en seksjons valgkomité ikke kan møte på valgkomiteens møter skal en av
de øvrige medlemmene i seksjonens valgkomité kunne møte med fulle rettigheter.
Dette reguleres i en instruks for valgkomiteene som forbundsstyret fremmer for dette
Luftsportstinget for godkjenning (se sak 6.2).
Det foreslås følgende endring:
§ 17 Luftsportstingets oppgaver,
underpunkt k) (tidligere underpunkt j))Foreta følgende valg:
4. Valgkomiteens leder, 1. nestleder og 2. nestleder.
Endres til å lyde:
4. Valgkomiteens leder og nestleder.
Dagens fotnote endres til å lyde:
Luftsportstyret fremmer forslag til valg av leder og nestleder av valgkomiteen.
Valgkomiteen består for øvrig av lederne av seksjonenes valgkomiteer, valgt på
seksjonsmøtene, som inngår som medlemmer i forbundets valgkomité. Dersom
lederen av en seksjons valgkomité ikke kan møte i NLFs valgkomité, møter en
av de andre medlemmene i seksjonens valgkomité som vararepresentant med
fulle rettigheter. Valgkomiteenes sammensetning og arbeide er regulert i egen
instruks godkjent av Luftsportstinget.
Videre foreslår det at fotnoten til § 25 Seksjonsmøtets oppgaver, underpunkt h), 1)
endres til å lyde:
Seksjonsstyret fremmer forslag til valg av valgkomité. Luftsportstinget har
vedtatt instruks for valgkomiteens arbeid. Det vises forøvrig til fotnote til NLFs
lov § 17, underpunkt k), 4.

Sak 6.3 Instruks for NLFs og seksjonenes valgkomitéer.
Luftsportstyret foreslår at det i tilknytning til de endringer som er foreslått i
valgkomitéens sammensetning, også vedtas en instruks for NLFs og seksjonenes
valgkomitéer. Dette for å klargjøre representasjonen fra seksjonene i den sentrale
valgkomitéen, koordineringen av arbeidet mellom den sentrale og seksjonenes
valgkomitéer samt fastsette arbeidsform og frister.
Vedtak krever simpelt flertall.
Luftsportstyret innbyr luftsportstinget til å vedta følgende instruks for NLFs og
seksjonenes valgkomitéer:
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Instruks for NLFs og seksjonenes valgkomitéer.
1

NLFs sentrale valgkomité

1-1
Valgkomiteens sammensetning.
NLFs valgkomité velges på Luftsportstinget, jf. NLFs lov § 17, k) 4.
Komiteen består av en leder og en nestleder valgt på luftsportstinget, samt lederne
for hver av seksjonenes valgkomiteer valgt på seksjonsmøtene.
Seksjonenes representanter i komiteen er normalt lederne av seksjonenes
valgkomitéer. Dersom lederen ikke kan møte til møte i NLFs sentrale valgkomité kan
lederen utpeke en av de øvrige to medlemmene i sin seksjons valgkomité til å møte
som vararepresentant med fulle rettigheter.
Ved konstituering av valgkomiteen må valgkomiteens leder forvisse seg om at
sammensetningen av komiteen er i henhold til bestemmelsene om kjønnsfordeling jr.
NLFs lov § 6.
Alle medlemmer av valgkomiteene har én stemme hver. Varamedlemmer har kun
stemmerett ved forfall av det ordinære medlemmet.
1-2
Valgkomitéens oppgave
NLFs valgkomités oppgave er overfor Luftsportstinget å foreslå kandidater til de verv
som følger av NLFs lov § 17 k).1
1-3
Forslagsrett
Samtlige klubber tilsluttet NLF har forslagsrett overfor valgkomiteen, men komiteen
kan på fritt grunnlag også foreslå andre kandidater.
1-4
Valgkomitéens arbeid
Valgkomiteens leder skal senest fire måneder før Luftsportstinget innkalle komiteen
til konstituerende møte for gjennomgang av komiteens oppgaver, arbeidsform og
fremdrift i arbeidet.
Møter i komiteen bør avholdes som fysiske møter, men kan avholdes som fjernmøte
(f.eks. telefonmøte) dersom det ansees mest praktisk jf. NLFs lov § 11 (2).
Valgkomiteens leder er ansvarlig for koordinering med seksjonenes valgkomiteer når
det gjelder hvem som skal foreslås som styremedlemmer og personlige
varamedlemmer, som representanter for seksjonene.
Valgkomiteen skal rette henvendelse til samtlige tillitsvalgte med forespørsel om de
er interessert i å ta gjenvalg som samme eller annet verv for neste tingperiode. Slik
henvendelse til styremedlemmer og varamedlemmer, som representerer seksjonene,
1

Med unntak av forslag til ny valgkomité. Det er forbundsstyret som fremmer forslag til valg av ny
valgkomité.
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kan gå via leder av respektiv seksjons valgkomité. Svarfrist senest tre måneder før
Luftsportstinget.
Valgkomiteen skal deretter, via NLFs sekretariat, rette henvendelse til samtlige
klubber tilsluttet NLF og be om forslag til kandidater til de tillitsverv som skal besettes
i henhold til NLFs lov § 17 k). I henvendelsen skal valgkomiteen angi hvilke
tillitsvalgte som ønsker gjenvalg og hvilke som ønsker å fratre sine verv.
Forslagsfristen er to måneder før Luftsportstinget.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
NLFs bestemmelser om inhabilitet (NLFs lov § 10) gjelder for medlemmer av
valgkomiteen.
Valgkomiteens leder innkaller komiteen til møte når fristen for forslag er passert.
Valgkomiteen skal gjennomgå alle innkomne forslag sammenholdt med de
tillitsvalgtes egne svar, valgkomiteens egne vurderinger og egne forslag. Komiteen
intervjuer de foreslåtte kandidater i den utstrekning komiteen finner det nødvendig.
Valgkomiteens innstilling skal være klar senest tre uker før Luftsportstinget.
Innstillingen skal redegjøre for de utvelgelseskriteriene som komiteen har lagt til
grunn og skal inneholde en oversikt over innkomne forslag med forslagsstiller, samt
hvilken klubb kandidaten er medlem av. Eventuell dissens om innstillingen skal
fremkomme av innstillingen.
Valgkomiteens innstilling skal følge sakspapirene til Luftsportstinget, jf. NLFs lov § 14
(2).
Skulle det frem til Luftsportstinget oppstå endringer av betydning i grunnlaget for
valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere innstillingen på nytt og eventuelt
fremme en revidert innstilling til tinget. Skulle det oppstå endringer av betydning i
grunnlaget for valgkomiteens innstilling på Luftsportstinget, kan valgkomiteen på
oppfordring fra tingforsamlingen, komme sammen og fremme en innstilling basert på
det nye grunnlaget.
1-5
Valgbarhet
Valgbarhetsbestemmelsene følger av NLFs lov §§ 7 til 9. Sammensetningen av
styre, komiteer og utvalg skal følge kjønnsfordelingsbestemmelsene i NLFs lov § 6.
2.

Seksjonenes valgkomitéer

2-1
Valgkomitéens sammensetning.
Seksjonenes valgkomiteer velges på de respektive seksjonsmøter, jf. NLFs lov § 25
h) 1) og består av en leder og to medlemmer.
Alle medlemmer av komiteene har én stemme hver.
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2-2
Valgkomiteens oppgave
Seksjonenes valgkomitéer oppgave er overfor respektive seksjonsmøter å foreslå
kandidater til de verv som følger av NLFs lov § 25 f) til h).2

2-3
Forslagsrett
Samtlige klubber tilsluttet NLF som er registrert i vedkommende seksjon (jf. NLFs lov
§ 22 (2)) har forslagsrett overfor valgkomitéen, men komiteen kan på fritt grunnlag
også foreslå andre kandidater.
2-4
Valgkomitéens arbeid
Seksjonenes valgkomitéer skal følge bestemmelsene i denne instruks punkt 1-4 når
det gjelder arbeidsform og tidsfrister.
Leder av respektive seksjoners valgkomitéer er ansvarlig for koordinering av arbeide
med NLFs sentrale valgkomité når det gjelder å fremme kandidater som skal
representere seksjonene som styremedlemmer og personlige varamedlemmer til
forbundsstyret.
2-5
Valgbarhet
Bestemmelsene i denne instruks punkt 1-5 er gjeldende.

Sak 6.4 Kontingent for støttemedlemmer
Sak fremmet av Oslo Paragliderklubb
Dersom en ikke-utøvende person ønsker å være støttemedlem i en klubb i dag så
må vedkommende også være støttemedlem i både forbund og seksjon og betale
støttemedlemskap til alle tre (klubb, seksjon og forbund).
Vårt forslag er at det skal være mulig for en ikke-utøvende person å kun være
medlem i klubb uten å måtte betale til både forbund og seksjon i tillegg.
Om det er viktig at de er medlem i alle, så kunne prisen vært 0,- for seksjon og
forbund.
Vi i Oslo Paragliderklubb har noen som ønsker å være støttemedlemmer p.g.a at de
vil bruke Vangen. Vi syntes det er urimelig at de da også må betale til seksjonen og
forbundet for at vi skal kunne få de inn på våre medlemslister slik at de kan booke
seg inn på Vangen.
Luftsportstyrets innstilling:
Denne saken inneholder elementer som berører både «Bestemmelser om personlig
medlemskap i klubber tilsluttet NLF og om kontingent-innbetaling» og fastsettelse av
kontingenter (egen sak på tinget).
2

Med unntak av forslag til valg av ny valgkomité. Det er seksjonsstyrene som skal fremme forslag til
valg av valgkomité.
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Forbundsstyret vil påpeke at alle personlige medlemmer, også støttemedlemmer, i
utgangspunktet er medlemmer i sin klubb. Det er klubben som er medlem i NLF (og
registrert i den seksjon som klubbene driver aktivitet innenfor) jf. NLFs lov §§ 4 (1) og
22 (2).
Luftsportstinget har med hjemmel i NLFs lov § 5 (1) vedtatt «Bestemmelser om
personlig medlemskap i klubber tilsluttet NLF og om kontingent-innbetaling».
Bestemmelsenes punkt 1 inneholder følgende:
Medlemmer i klubber tilsluttet NLF betaler kontingent til forbundet og eventuell
seksjonskontingent. Forbundskontingentens og eventuell
seksjonskontingentens størrelser fastsettes av Luftsportstinget og
seksjonsmøtet.
Bestemmelsen fastsetter at alle personlige medlemmer i en klubb plikter å betale de
kontingenter som luftsportstinget og seksjonsmøtet har fastsatt.
Luftsportstyret kan ikke se at Oslo Paragliderklubb fremmer noe konkret forslag til
endring i disse bestemmelsene, men antyder at kontingentsatsen for
støttemedlemmer settes til kr 0,- både for seksjon og forbund. Forbundsstyret gjør
oppmerksom på at klubben under behandling av kontingenter på seksjonsmøtet og
på luftsportstinget har anledning til å fremme benkeforslag.
Ved behandling av kontingenter på dette luftsportstinget (sak 7) fremmer
forbundsstyret forslag om sterkt redusert kontingentsats for støttemedlemmer.
Luftsportstyret innbyr luftsportstinget å avvise forslaget slik det er fremlagt.

Sak 7. Fastsette forbundskontingenter og -avgifter, samt seksjonskontingenter
og -avgifter etter innstilling fra seksjonsmøtene.
a) Forbundskontingent
Forbundsstyret viser til den fremlagte langtidsplanen hvor forbundets prioriterte
strategiske satsingsområder er beskrevet, og til det fremlagte budsjettforslag hvor det
i planperioden foreslås å opprettholde alle kontingentsatser med unntak av
kontingenten for støttemedlemmer som foreslås halvert fra kr. 150,- til kr. 75,-.
Forbundsstyret innbyr tinget til å fastsette følgende forbundskontingenter for
2020 og 2021:

Medlemskategori
Seniormedlem
Seniormedlem - modellfly
Juniormedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Familiemedlem

Alder
26 - 66
26 - 66
20 - 25
13 - 19
00 - 12
26 - 66
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Kontingent
2019
820
410
410
85
45
410

Forslag
2020
820
410
410
85
45
410

Forslag
2021
820
410
410
85
45
410
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Pensjonister (og uføre)
Spesial/tandemmedlem
Støttemedlem

67 +

410
150
150

410
150
75

410
150
75

b) Seksjonskontingenter
Seksjonene har på sine seksjonsmøter gitt sine innstillinger seksjonskontingenter for
2020 og 2021.
Følgende forslag til kontingenter er fremmet til Luftsportstinget for fastsettelse.
Endringer er skrevet med uthevet skrift, mens kontingenter som ikke endres er
skrevet med kursiv:
Ballong
(uendret)
300
300
300
0
300

Fallskjerm
(uendret)
360
360
100
0
360

Pensjonister

300

360

200

130/150

300

210

280

Spesial/tandem

300

360

0

0

0

0

100

Støtte

300

360

0

0

100

50

100

Kategori
Senior
Junior
Ungdom
Barn
Familie

HPS
Mikrofly
2020/2021 2020/2021
480
300/350
200
130/150
100
35/40
50
0
250
130/150

Modellfly
(uendret)
415
210
100
50
200

Motorfly
Seilfly
2020/2021 2020/2021
400
420
210
210
50
100
0
50
210
280

Seksjonslederne vil fremlegge eventuelle endringer i forslagene fremkommet på
seksjonsmøtene.
Forbundsstyret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak:
Seksjonskontingentene for 2020 og 2021 fastsettes som innstilt fra
seksjonsmøtene.

Sak 8. Fastsette utviklings- og handlingsplaner samt budsjetter for forbundet
og for seksjonene etter innstilling fra seksjonsmøtene.
Styret legger herved frem forslag til utviklings- og handlingsplaner med budsjetter.
Forslag er i eget dokument, «Utviklings- og handlingsplan med budsjett 2019 –
2021». Sammen med seksjonenes tilsvarende dokumenter utgjør dette forbundets
samlede plan for perioden.

Styret innbyr Luftsportstinget til å fatte følgende vedtak:
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Utviklings- og handlingsplan med budsjett for forbundet for 2019 – 2021
godkjennes som fremlagt av Luftsportstyret.
Luftsportstinget godkjenner utviklings- og handlingsplaner med
budsjetter for seksjonene for 2019 - 2021 som innstilt fra
seksjonsmøtene.
Sak 9. Engasjere registrert revisor til å revidere Norges Luftsportforbunds
regnskap, samt fastsette revisors honorar.
Forbundsstyret innbyr tinget til å fatte følgende vedtak:
Til å revidere forbundets regnskaper engasjeres revisjonsfirmaet
Leo revisjon. Luftsportstyret gis fullmakt til å avtale revisjonshonorar.

Sak 10. Godkjenne seksjonsmøtenes valg av seksjonsstyrer .
Valgene som er gjort på seksjonsmøtene presenteres for luftsportstinget.

Sak 11. Foreta valg.
Følgende skal velges:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

President
1. visepresident
2. visepresident
8 styremedlemmer hvorav 1 skal være ungdomsrepresentant. De øvrige 7
skal representere hver av forbundets syv seksjoner
8 personlige varamedlemmer med samme representasjonsbakgrunn som
styremedlemmene
Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Valgkomiteens leder, 1. nestleder og 2. nestleder
Representanter til ting og møter i de organisasjoner NLF er tilsluttet

Valgkomiteens innstilling til valg.
Valgkomitéen leverer med dette sin innstilling for valget på Luftsportstinget 6. april
2019:

Luftsportstyre:
a) President:
b) 1. visepresident:
c) 2. visepresident:

Asle Sudbø
Nic Nilsen
Mariann Brattland
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(modellfly)
(motorfly)
(HPS/seilfly)

ny
ny
gjenvalg
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d) Styremedlemmer:

Martin Bjørndahl
Hans Rune Mikkelsen
Kristian Moxnes
Jon Erik Staurset
Sigurd Brattetveit
Espen Bakke
Bjørn Egenberg
Rebecca Hansen

(ungdom)
(ballong)
(fallskjerm)
(HPS)
(mikrofly)
(modellfly)
(motorfly)
(seilfly)

ny
ny
gjenvalg
ny
gjenvalg
gjenvalg
ny
ny

e) Varamedlemmer:

Bendik Harald Thommesen
Arild Solbakken
Janne Strømmen
Brynhild Jorid Rotvold
Stein Erik Lundblad
Anders Holt Jakobsen
Linda Christine Lilleng
Johann Hegglund

(ungdom)
(ballong)
(fallskjerm)
(HPS)
(mikrofly)
(modellfly)
(motorfly)
(seilfly)

ny
ny
ny
ny
gjenvalg
ny
ny
ny

(motorfly)
(HPS)
(mikrofly)
(seilfly)
(mikrofly)

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

f) Kontrollkomité:
Leder:
Medlemmer:
Varamedlemmer:

Lars Rasmussen
Inger Grimstad
Hans F. Wille
Mette Lium
Pål Vindfallet

g) Valgkomité
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til valg av valgkomité:
Leder:
(1.) nestleder:

Torolf Paulshus
Tone Bergan

(motorfly/fallskjerm)
(fallskjerm)

gjenvalg
ny

2. nestleder:*)

Rolf Liland

(motorfly/fallskjerm)

ny

*) Kun aktuell dersom lovendring om valgkomitéens sammensetning ikke vedtas.
Valgkomiteen består forøvrig av lederne av seksjonenes valgkomiteer, valgt på
seksjonsmøtene, som inngår som medlemmer i forbundets valgkomité.

h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NLF er tilsluttet.
Forslag til vedtak:

Luftsportstinget gir Luftsportstyret fullmakt til å utpeke representanter til
ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
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