
Protokoll NLFs styre LUFTSPORTFORBUND

Møte 2020 03
Avholdt 31. august som Teams fjernmøte

Deltakere:
Styret: Asle Sudbø, president

Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdomsrepresentant
Reidar Bratsberg, ballong
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Espen Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly (deltok i sakene 019/20 tom. 027/20)
Sigurd Brattetveit, sportsfly

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold, referent
Torkell Sætervadet, til sak 015/20 og 016/20
Jostein Tangen, til sak 017/20, 018/20 og 019/20

Gjest: Marius H. Johannessen, generalsekretær i Norges Castingforbund,
til sak 0-14/20

Forfall (ikke meldt): Kristian Moxnes, fallskjerm

Møtestart kl. 17:00: Godkjenne dagsorden og saksliste
Det ble bestemt å følge rekkefølgen på utsendt saksliste.
Jon Gunnar Wold i NLFs administrasjon erforespurt om å være referent.
Marius H. Johannessen, generalsekretær i Norges Castingforbund orienterer
om sitt forbunds erfaring med gjennomføring av digitalt særforbundsting.
Torkell Sætervadet og Jostein Tangen fra NLFs administrasjon vil bli bedt om å
melde seg på Teams-møtet til saker som er innen deres ansvarsområder.
Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

Sak 019/20 Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2020 02, den 8. juni
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.
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Vedtak:

Kommentar vedr. sak i protokollen:
0-08/20 Skattepliktig aktivitet på Ole Reistad Senter. Konklusjon er fortsatt
ikke trukket. Det pågår fremdeles innsamling av fakta i saken. (Prosessen har
blitt påvirket av koronasituasjonen).

Protokollen godkjennes.

Sak 020/20 Hendelser og ulykker i Iuftsportsaktivitetene
De tilstedeværende seksjonsrepresentantene fra de seksjoner som har blitt
rammet av ulykker redegjorde kort for ulike hendelser som har hatt fatalt
utfall.

Vedtak:

Sak 02 1/20

Lederne i HPS-, Motorfly-, Sportsfly- og Seilflyseksjonen hadde ordet i saken.
Styret drøftet deretter mulige tiltak for å snu utviklingen. Holdninger til
sikkerhet synes å være en fellesnevner. Seilflyseksjonen delte en plakat
(<.Seilflyvettreglene») som har ti punkter ang. holdningsutfordringer.

Det er et uakseptabelt antall alvorlige hendelser hittil i år. Luftsportstyret
ønsker at det lages felles NLF-finansiert sikkerhets- og holdningskampanje
med «aktivitetsvettregler» laget for hver seksjon.

Korona situasjonen
De seksjonsansvarlige ga en kort gjennomgang av koronatiltak i seksjonene.
Styret drøftet deretter hvordan luftsporten videre kan etterleve retningslinjer
og anbefalinger. De fleste seksjoner har ikke lidd noe store økonomiske tap
som følge av pandemien.

Vedtak: Styret tar seksjonenes orientering til etterretning. Luftsportstyret oppfordrer til
fortsatt å holde avstand og å ta nødvendige smittevernhensyn ved utøvelse av
all Iuftsport.

Sak 022/20 Norges Luftsportforbunds aksessoriske forsikri ngsagentvirksomhet
I henhold til Finanstilsynets bestemmelser skal forbundets styre behandle
saken hvert år. Forrige behandling var på møte 2019 05, den 2. september
(sak 035/19).
Fagsjef i Seilflyseksjonen hadde på møte 2020 01 en gjennomgang om
hvordan aktiviteten drives i praksis.
Generalsekretæren har ansvar for tilsyn med aktiviteten og har sett inn i
denne og avgitt sin rapport til forbundets revisor.

Vedtak: Luftsportstyret opprettholder det tidligere frem lagte og vedtatte
kvalitetssikringssystem for NL Fs forsikringsagen tvirksomhet. Matrisen
utarbeidet av generalsekretærfor siste driftsår er gjennomgått og godkjent.
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Sak 023/20 Luftsportsuka 2021
Det ble i saksdokumentene til møtet utsendt et notat skrevet av
aktivitetskonsulent Tom Brien. Forslaget om at Luftsportsuka (LSU) i 2021
legges i august er utarbeidet på bakgrunn av at det også planlegges med aktiv
deltakelse på NM-UKA som skal arrangeres i Sarpsborg i juni. I likhet med de
tidligere år pekes det på Starmoen som arena for LSU.

Vedtak:

Sak 024/20

Luftsportstyret vedtar at Luftsportsuka 2021 legges til dagene 19. — 22. august
på Starmoen. Styret noterer seg at arrangementet neste år blir et
tiårsjubileum. Aktivitetskonsu)ent Tom Brien utpekes til prosjektleder for
arrangementet.

Kongepokaler i NLF
De siste tolv årene har NLF fått tildelt to kongepokaler til fordeling på
forbundets godkjente idretter. Det er inndelt i pokal a og pokal b og det er en
etablert rekkefølge. Det kan være hensiktsmessig å endre noe på rekkefølgen,
og året 2021 kan være egnet til å gjøre slik endring.

Vedtak:

Sak 025/20

Luftsportstyret vedtar ny rekkefølge for fordeling av kongepokaler dersom
forbundet i de kommende årene også får tildelt to pokaler hvert år.
Rekkefølge for pokal ci: 2021 Seilfly, 2022 Motorfly. 2023 Modellfly
Rekkefølge for pokal b: 2021 Sportsfly, 2022 Hang,- para og speedgllding,
2023 Fallskjerm.
Seksjonene som har prioritet på kongepokalene i 2021 skal innen 15.
november i år ropportere til generalsekretær hvilket norgesmesterskap
kangepokal settes opp i. Det skal oppgis tid, sted og klasse/gren.
Kongepokaljuryfor2o2l skal oppnevnes av Luftsportstyretpåførste ordinære
møte etter Luftsportstinget 2021.

Kjøp og salg av flymateriell i Norges Luftsportforbund
a) Generalsekretæren har laget et notat som har blitt utsendt i

saksdokumentene. Det redegjøres for bestilling av elektrisk fly, en Pipistrel
Velis Electro for levering på sommeren 2021. Flyet blir en erstatning for
Pipistrel Alpha Electro, LN-ELA som havarerte i august 2019.
Merkostnaden som ikke dekkes av forsikringsoppgjøret betales av Avinor
AS.

b) Seilflyet LN-GBZ eies og drives av Tilrettelagt Luftsport (TL). TL eies og
drives i et samarbeid mellom NLF v/Seilflyseksjonen og Elverum Flyklubb.
Klubben har rettet henvendelse til NLF der det signaliseres interesse for å
overta NLFs eierandel i flyet og derved også forpliktelsene i prosjektet.
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Vedtak: a) Luftsportstyret tar orienteringen om bestilling av nytt elfly til etterretning.
b) Eventuelt salg av forbundets andel av LN-GBZ må i sin helhet vurderes av
Seilflyseksjonens styre og administrasjon. Dersom seksjonen går inn for et salg
gir Luftsportstyret generalsekretæren fullmakt til å gjennomføre et salg på de
betingelser som Seilflyseksjonen har fremforhandlet.

Sak 026/20 Rentesatser i Norges Luftsportforbund
a) Den norske markedsrenten har blitt betydelig redusert som følge av
koronapandemien.
Ledergruppen i NLF har i samråd med berørte seksjoner, tidligere besluttet at
rentenivået for de midlene som er utlånt fra ulike fond halveres for annet
kvartal 2020 (02 2020).
b) lnternrenten i NLF (avregningen mellom de enheter i forbundet som har
penger til gode av fellesskapet og de enheter som skylder til fellesskapet) bør
også gjenspeile rentenivået.

Vedtak: a) Luftsportstyret beslutter at ren tesatsen for alle lån fra de tre fondene
opprettholdes på 2 % p.a. for tredje kvartal (01.07 — 30.09). Rentenivået for
fjerde kvartal besluttes på Luftsportstyrets møte 2020 04.
b) Luftsportstyret beslutter at rentesatsen som skal legges til grunn for
beregning av internrente justeres ned till% for de seksjoner som skylder
penger ifellesskapet og til 0,5 %for de seksjoner som har penger til gode i
fellesskapet.

Sak 027/20 Rapporter fra Norges Luftsportforbunds sentrale komiteer
Det har blitt fremmet forslag om at de komiteer som er oppnevnt av
forbundets styre skal avgi rapporter til Luftsportstyrets møter.
Generalsekretæren har laget et notat i saken som har blitt utsendt med
saksdokumentene.
De fagansvarlige i administrasjonen publiserer protokollene for de respektive
komiteer her: http://nlf.no/info/nlf-komiteer

Vedtak: Lenke til siden med komiteenes protokoller sendes ut sammen med utkast til
luftsportstyrets protokoller.

Orienteri ngssaker

0-14/20 Orientering om erfaringer med gjennomføring av digitalt særforbundsting
Presentert for luftsportstyret av generalsekretær i Castingforbundet Marius H.
Johannessen. Castingforbundet har nylig gjennomført digitalt
særforbundsting. Tinget varte i ca. 3 timer, med 25 delegater.
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0-15/20 Rapporteririg om viktige saker det for tiden arbeides
med i administrasjonen

• Den store motorflyboken — digital løsning er nå på markedet.
• Seminar på Starmoen fredag 28. august, med blant andre Erik Unaas fra

idrettsstyret.

Luftrom
• Treaty on opert skies: NLF har delvis nådd fram med at norsk luftrom ikke

stenges [helt] når Russland flyr observasjonsflyvninger. Luftrom under 2.500
fot AGL vil være åpent. Det ligger an til at evt. restriksjoner blir mest mulig
lokale og sanntidsaktiveres etter behov. For 2020 ser det ut til at vi slapp
restriksjonsområder som sådan.

• Ny Iuftromsforskrift (BSL G 4-1): Fortsatt under vurdering av
Samferdselsdepartementet. NLF har bedt om særmøte med departementet.

• Midlertidige restriksjonsområder Stranda og Rauma (filminnspilling):
Luftfartstilsynet lyttet til våre innspill og reduserte områdene i omfang. Vi får
også en koordineringsmulighet, og områdene skal tilbakeføres med én gang
filmingen er ferdig.

Regelverk
• Sportsflyforskrift (600 kg, medisinsk mvj: NLF har sendt brev og purringer.

Siste svar lyder: «Vi [Luftfartstilsynet] planlegger oppstart av prosjekt med
revidering av «mikroflyforskriften» til høsten. Dette prosjektet vil blant annet
vurdere spørsmålet om maksimal avgangsvekt, men vi vil også se på andre
forhold knyttet til mikroflysegmentet.»

• EASA-regelverk: Nytt vedlikeholdsregelverk har skapt litt friksjoner mellom
verksted og marked. Liberalisering får betydning for foretaksøkonomi...

• DroneoperatØrregister: Samferdselsdepartementet har fastsatt at
Luftfartstilsynet blir kompetent myndighet, men de åpner for at NLF kan
utføre visse oppgaver som kvalifisert enhet og/eller etter nasjonalt
modellflyregelverk. Vi jobber for at registrering hos NLF blir tilstrekkelig.

Annet
• Ramp checks: Luftfartstilsynet intensiverer arbeidet med «ramp checks». Et

fokusområde er vekt- og balanseberegning i lys av de siste rapportene fra SHK
om overvekt både i sports- og motorflysegmentene.

• Standardisert overflyvningsprosedyre: N LEs sikkerhetskomité har kommet
med faglige innspill til Luftfartstilsynets nye anbefalte innflygings
/overflygingsprosedyre. Det blir viktig å spre budskapet når prosedyren er klar
(sept).

• Forvaltningspraksis: Selv om samarbeidet med Luftfartstilsynet generelt er
godt, ser vi for tiden en økning i antall saker med kritikkverdig praksis. Vi
merker savnet av de gode ledersamlingene på Starmoen, der vi fikk drøftet
viktige saker på uformelt vis med premissgivere.

• Flytjenesten i lys av statsluftfartsforskriften: Arbeidet med et
sikkerhetssystem er godt i gang. Også elektroniske verktøy vil bli utviklet.
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• Forsvarscubene: Omsider har USAs forsvarsdepartement godkjent
overdragelsen av forsvarscubene. Det er også opprettet en arbeidsflyt med
Forsvaret som vil sikre enklere prosedyrer ved framtidige overdragelser.

• GA-sikkerhetsforum: Et nytt samarbeidsforum etableres torsdag med
Luftfartstilsynet, NLF og Harald Krogs Minnefond som initiativtakere.

• Høringer om elektrisk Iuftfart og framtidens luftfart: NLF har sendt inn to
større høringsinnspill til Samferdselsdepartementet der vi fokuserer på en
desentralisert lufthavnstruktur, elektrifisering og behovet for en testarena for
elfly i Norge.

An legg og flyplasser
• PFLY: Ny og forenklet løsning for bruk av Avinors flyplasser utenom åpningstid

er rullet ut. «Fase 2» (MyPPR for alle plasser) er ventet i sep/okt
• Oslo-området: Se egen sak (016/20).

0-016/20 Rapportering om arbeidet med allmenflyplass i Oslo-området
Torkell Sætervadet presenterte arbeidet med allmennflyplass i Oslo-området.

0-17/20 Rapport om nye utdanninger
Rapport ble utsendt med samledokumentet før møtet. Jostein Tangen fra
administrasjonen kommenterte rapporten.

0-18/20 Rapport om medlemmer og klubber
Rapport ble utsendt med samledokumentet før møtet. Jostein Tangen fra
administrasjonen kommenterte rapporten.

0-19/20 Rapport om økonomi
Rapport ble utsendt med samledokumentet før møtet. Jostein Tangen fra
administrasjonen kommenterte rapporten.

0-20/20 Rapport fra seksjonene og ungdomskomiteen
Rapportene ble utsendt med samledokumentet før møtet.

Vedtak: Luftsportstyret tar orienteringene i sakene 0-14/20 til 0-20/20 til etterretning.

Møtet hevet kl. 19:55

Asle Sudbø I
/
unnar Wold

President \‘ Referent
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