Protokoll NLFs styre

LUFTSPORTFORBUND

Møte 2021 06
Avholdt 20. september på Quality Airport Hotel Gardermoen
Deltakere:

Styret:

Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattiand, 2. visepresident
Martin Bjørndahl, ungdomsrepresentant
Reidar Bratsberg, ballong
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Espen Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Rebecca Hansen, seilfly

Forfall:

Sigurd Brattetveit, sportsfly
Kristian Moxnes, faliskjerm

Sekretar,atet:

John Eirik Laupsa, generasekretær
Torkell Sætervadet, referent
Jostein Tangen, kontorsjef

Møtestart kl. 17:00: Godkjenning av dagsorden og saksliste

Dagsorden iht. møteinnkalling ble enstemmig vedtatt.
Sak meldt til Luftsportstinget 2021 fra Vingtor RC Ciub hadde blitt trukket før
møtet i Luftsportstyret.
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent.
Protokollen føres etter saksnummer, det vil si at alle vedtakssaker kommer
først, deretter orienteringssakene.
Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

Sak 049/21

Protokoll fra L.uftsportstyrets møte 2021 05, den 2. august
Kommentarer til protokollen:
Sak 045/21. Planleggingen fortsetter mot et fysisk ting. Det er jevntig kontakt
med arrangementsansvarlige for Norges ldrettsforbunds ekstraordinære ting
som også skal avholdes på Gardermoen samme helg som NLFs ting.

Protokoll Luftsportstyrets møte 2021 06, 20. september

Side i

/45

Sak 046/21. Tidligere luftsportspresident Arild Solbakken er påmeldt. Etter
avtale med presidenten er også Arild bedt om å representere oss på NlFs
ledersamling som avholdes på fredag 15. oktober.
Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.
Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 050/21

Protokoll fra møte i NLFS ledergruppe, 2021 05, den 13. september
Godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele ledergruppen.

Vedtak:

Protokollen tas til etterretning.

Sak 051/21

Forslag fra NLFs ledergruppe om sak til Luftsportstinget 2021 om justering
av satser for forbundskontingent for seniormedlemmer
Det vises til protokoll fra ledergruppens møte 2021 05 den 13. september.
Drøftingen av saken må også ses i sammenheng med innsendt forslag fra
Bergen Modellflyklubb (styresak 054/21)

Vedtak:

Luftsportstyretfremmerforslag til Luftsportstinget om følgende vedtak vedr.
samordning og rettferdig kontingent for forbundets seniormedlemmer:
Forbundskontingenten for medlemmer i Modellflyseksjonen i alderskategorien
senior (26—66 år) trappes opp slik at den over åtte år (kontingentårene 2022—
2029) kommer på samme nivå som øvrige medlemmer i samme
alderskategori.
Protokolitilførsel: Modellflyseksjonens representant avsto fra å stemme over
saken.

Sak 052/21

Forbundets utviklings- og handlingspian med budsjett. Forslag til
Luftsportstinget 2021
Forslag ti) plan med 15 kap?tler i tillegg til innledning er utsendt som
saksdokument til Luftsportstyrets møte. Planen er resultat av arbeid som
styret har gjennomført i grupper på tidligere møter.

Vedtak:

Luftsportstyretfremlegger planen i versjon 1.9 med noen mindre
tekstmessige/redaksjonellejusteringer som gis versjonsnummer 2.0.
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Sak 053/21

Luftsportstyrets forslag til saker som iht. loven skal behandles på
Luftsportstinget 2021
•
•
•

•
•
•
•
•

Thomas K. Becke foreslås som ordstyrer.
Forbundskontingent for juniorer, familiemedlem og pensjonister foreslås
til 50 prosent av ordinær seniorkontingent for 2022 og 2023
Forbundskontingent for ungdomsmedlem foreslås til 90 kroner i 2022 og
95 kroner i 2023
Forbundskontingent for barnemedlem foreslås til 50 kroner i 2022 og 55
kroner i 2023
Forbundskortingent for spesial/tandemmedlem foreslås til 155 kroner i
2022 og 160 kroner i 2023
Forbundskontingent for støttemedlem foreslås til 80 kroner i 2022 og 85
kroner i 2023
Leo Revisjon foreslås som forbundets revisor i tingperioden og
Luftsportstyret gis fullmakt ti) å avtale honorar.
Det foreslås at Tone Bergan (fallskjerm) velges som leder og Ola Lilloe
Olsen (motorfly og sportsfly) som nestleder av NLFs vatgkomité.
Det foreslås at Luftsportstyret gis fullmakt til å utpeke representanter til
ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.

Vedtak:

Luftsportstyret vedtar å fremme ovennevnte forslag.

Sak 054/21

Forslag til Luftsportstinget 2021. Innsendt av Bergen Modellflyklubb
Luftsportsstyret vurderte forslaget i lys av økonomiske analyser fram lagt av
sekretariatet.

Vedtak:

Med bakgrunn i tallmaterialet som ble framlagt i styremøtet, vil
Luftsportstyret ikke anbefale forslaget fra Bergen Modellflyklubb om ny
kontingentstruktur.

Orienteringssaker
Sak 0-24/21 Rapport om viktige saker det for tiden arbeides med i administrasjonen
Presentert av rådgiver Torkeii Sætervadet.
Luftrom
• U-spaceforordningen, krav i SERA til «synlighetsteknologi»: Vurdering
av tekniske løsninger for krav til brukere av U-space pågår.
• Ny luftromsforskrift (BSL G 4-1): Samferdselsdepartementet har saken
til sluttbehandling. NLF ser fortsatt flere betenkeligheter med forslaget
som er framJagt for myndighetene.
• Ny forskrift om opprettelse av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1): På
Ijjng, frist 1. desember.
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•

Norsk luftromsstrategi: Ny luftromsstrategi er vedtatt. Strategien gir
relativt lav prioritet til allmennflyging og luftsport. NLF imøtegår dette i
høringen til ny luftfartsstratgi.

Annet regelverk
• Sportsflyforskrift (600 kg): Arbeidet er endelig iverksatt. Myndighetene
vil vurdere alle aspekter av mikroflyreguleringen. Tidspian: Parallelt
med Stortingets behandJing av «ny» EU-grunnforordning for siviJ
I uftfa rt
• Tekniske forskrifter (BSL B-serien): Nye tekniske forskrifter trådte i
kraft 1. juli.
Anlegg og flyplasser
• Oslo-området: Departementet har gitt Avinor i oppdrag å utrede kun
to løsninger: Rygge, eller Rygge i kombinasjon med Rakkestad og
Jarisberg. Kiubbene p KjeiJer mener i Jikhet med NLF at «JRR» er en
ikke-løsning.
• Rygge: Forsvaret ønsker ikke mer GA-aktivitet på Rygge.
• Kjeller: Etter alle solemerker blir avviklingen forskjøvet ca. i år (til 31.
desember 2024). NLF og klubbene på Kjeller har hatt møte med
Forsvarsbygg for å sikre kontinuitet i leieavtalene.
• Bruk av Haugesund lufthavn utenom åpningstid: Ingen PFLY-liknende
0sning. ProbJemstiJJingen bør reises med konses)onsgiver.
• PFLY: Fortsatt godt samarbeid med Avinor arbeidet med adgangskort
pågår fortsatt
—

Elflyprosjektet
• LN-ELB (Pipistrel Velis Electro) er tilbake i Norge etter store
forsinkelser
• NLF har hatt to teknikere p kurs i Siovenia forrige uke
• Sponsoravtale med Widerøe og SAS er [nesten] klar
• Første flyvning ultimo september eller oktober
—

Annet
•
•
•
•

Sak 0-25/21

OBSREG med ((fotfeste» behov for statistikkverktøy
Erstatningskrav organansvar for NLF (ulykke med personskade)?
Erstatningskrav regress etter tingskade?
NLF har kontaktet forsikringsrådgiver for utreding av forsikringsbehov
—

—

—

Rapport om nye utdanninger
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen kommenterte
rapporten
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Sak 0-26/21 Rapport om medlemmer og klubber
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen kommenterte
rapporten og besvarte spørsmål

Sak 0-27/21 Rapport økonomi
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen kommenterte
rapporten og besvarte spørsmål

Sak 0-28/21 Rapport fra seksjonene
Det vises til utsendte rapporter. Styret bemerker at de fleste rapportene er
fyldige og gode og gir verdifull informasjon

Orienteringssakene 0-24/21 til 0-28/21 ble tatt til etterretning.

Møtet hevet k. 19.15.

Asle Sudbø
President
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