
~~r
NORGES

Protokoll NLFs arbeidsutvalg LUFTSPORTFORBUND

Møte 01/17

Avholdt 18. januar, Møllergata 39, Oslo

Møtet satt kl. 1430 og var beslutningsdyktig med fulltallig presidentskap til stede.
Arbeidsutvalget er definert i gjeldende styreinstruks og delegasjonsreglement, pkt. 2.1.

Deltakere:

Presidentskapet: Rolf Liland, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold, fag- og avdelingssjef modellfly (referent)

Møtet var sammenkalt på grunnlag av behov for enkelte avklaringer som måtte gjøres før
forbundsstyrets første planlagte møte i 2017.

I protokollen benyttes betegnelsen «A» for «Arbeidsutvalget» i saksnummereringen.

Sak A-01/17 Sats for kilometergodtgjørelse for tillitsvalgte i NLF fra januar 2017
Som følge av endrede regler for beskatning av kjøregodtgjørelse fra 1. januar
2017 har generalsekretæren bedt Arbeidsutvalget (AU) beslutte hvilke satser
som skal benyttes for tillitsvalgte i NLF. Bakgrunnen for spørsmålet er at
eventuell sats høyere enn kr. 3,50 per kilometer medfører en god del
administrativt arbeid samt mulighet for at enkelte tillitsvalgte passerer en
beløpsgrense hvor det utbetalte i kalenderåret blir grunnlag for
inntektsbeskatning fra første krone.

Vedtak: AU besluttet at kilometergodtgjørelsen for tillitsvalgte i NLF er kr. 3,50 Ør
kilometer med virkning fra 1. januar 2017.
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Sak A-02/17 Regel for deltakelse i norgesmesterskap som arrangeres i Norges
Luftsportforbund
Det fremkommer ikke klart av eksisterende regelverk om norske statsborgere
som er bosatt i utlandet kan delta i norgesmesterskap. Spørsmålet har
kommet opp i Fallskjermseksjonen som har bedt generalsekretæren om en
avklaring. Ved henvendelse til Norges Idrettsforbund bekreftes det at dette
spørsmålet avgjøres av særforbundet. Arbeidsutvalget støtter forslaget fra
Fallskjermseksjonen.

Vedtak: AU besluttet at norsk statsborger som er bosatt i utlandet kan delta i
norgesmesterskap dersom han/hun er fullverdig medlem av NLF og har gyldig
norsk lisens/sertifikat. Dette vedtaket gjelder for samtlige norgesmesterskap
som arrangeres i Norges Luftsportforbund.

Sak A-03/17 Innføring av programmet Rent Særforbund i NLF.
Etter at det på forbundsstyremøte 03/2016 den 1. september ble besluttet å
innføre programmet Ren Utøver i NLF og at dette nå i 2017 følges opp i
forbindelse med utstedelser og fornyelser av FAI-sportslisenser, ble
programmet Rent Særforbund tatt opp på påfølgende styremøte i november.
Forbundsstyret besluttet at NLF skal følge opp programmet Rent Særforbund,
og generalsekretæren fikk i oppgave å kontakte Antidoping Norge (ADN) for
videre oppfølging. ADN har tilbudt å komme til NLFs styremøte for
introduksjon av programmet og drøfting om temaet. Allerede til møtet som er
berammet 13. februar er dette tilbudt.

Vedtak: AU takker for oppfølgingen så langt og er opptatt av at det blir en god ramme
rundt innføringen av Rent Særforbund. For å sikre at dette skjer på en best
mulig måte utsettes introduksjonen til etter Luftsportstinget 2017.

Sak A-04/17 Rehabilitering av garderobe/servicebygg på Starmoen.
Det er konstatert et behov for en større rehabilitering av garderobe- og
servicebygg (mest omtalt som sanitærbygget) på Ole Reistad Senter,
Starmoen. Seilflyseksjonen som forvalter anlegget har fremskaffet et
pristilbud på arbeidet. Seksjonen har en gjeld til fellesskapet på om lag 1,15
MNOK ved forrige årsskifte, og tiltaket er ikke innarbeidet i det vedtatte
budsjettet. Arbeidet må iverksettes umiddelbart om det skal stå klart til
sesongstart. Det arbeides med å få godkjent tiltaket som spillemiddel-
berettiget tiltak.

Vedtak: AU godkjenner at Seilflyseksjonen umiddelbart kan iverksette rehabiliterings-
prosjektet som har en prisantydning på kr. 780.000,- inkl. merverdiavgift.
Dette gjøres innenfor de etablerte retningslinjer for finansiering i forbund
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På bakgrunn av den nåværende likvide situasjonen i NLF finansieres tiltaket
med forbundets egne midler. Dersom søknaden om spillemidler godkjennes vil
nettokostnaden for tiltaket bli ned mot halvparten av den antydede
bruttokostnaden.

Sak A-05/17 Anlegg for oppstilling, tilgang til hangar samt flygetrening i osloområdet.
I arbeidet med å finne løsning på den svært vanskelige anleggssituasjonen
allmenflygingen ligger an til å få i osloområdet, er både eksisterende anlegg og
nyetablering aktuelle temaer. Det arbeides parallelt med sikring av
eksisterende plasser og et mulig nytt luftsportsanlegg i Sørum Kommune. Et
eventuelt anlegg i Sørum vil bli et stort og kostnadskrevende tiltak. Prosessen i
Sørum har så langt kommet lenger enn noe annet alternativ de siste 25 år.
Arbeidsutvalget drøftet i hvilken grad det er riktig å informere forbundets
øverste organ, luftsportstinget, om Sørumprosjektet på nåværende tidspunkt.

Vedtak: AU vil sette Sørum-prosjektet på agendaen for Luftsportstinget 2017. Til tross
for at det er svært tidlig i prosessen og at vi fortsatt vet lite om
sannsynligheten for å kunne gjennomføre prosjektet, er det viktig å orientere
forsamlingen på en god måte samt å åpne for diskusjoner rundt temaet.
Forbundet trenger et prinsippvedtak på tinget for å gå videre fra skisseprosjekt
til forprosjekt for et eventuelt luftsportssenter i Sørum. Nic Nilsen er engasjert
som prosjektleder og Tor Schaathun er forbundsstyrets ansvarlige i prosjektet.

Sak A-06/17 Ramme for gjennomføring av Luftsportstinget 2017
På forbundsstyrets møte i november ble det fattet vedtak om at tinget skulle
avholdes i tiden fra kl. 1600 til 1800 på lørdag 1. april. AU har senere sett over
saksmengden og kompleksiteten, og ser at den opprinnelige tidsrammen blir
for liten med tanke på at forsamlingen skal gis tilstrekkelig anledning til å
uttale seg i sakene.

Vedtak: AU besluttet at Luftsportstinget må starte en time tidligere enn det som ble
bestemt i november. Tidsrammen for Luftsportstinget 2017 som skal avholdes
på Gardermoen er kl. 1500 til 1800.

Sak A-07/17 Organisasjonsutviklingsprosessen i Norges Luftsportforbund
Jon Gunnar Wold deltok i diskusjonen som representant for
organisasjonsgruppa i NLFs administrasjon. Saken handlet om tydeliggjøring
av myndighet og ansvar i seksjonene, samt klubbenes representasjon på
tinget. Presidentskapet ønsket at det ble ytterligere klargjort hva en
navneendring for seksjonsstyrene og komiteene i NLF innebærer.
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Vedtak: AU besluttet at forslaget om direkte representasjon for alle medlemsklubber
på luftsportstinget ikke tas opp på kommende ting, og at dagens
representasjonsprinsipp opprettholdes. Videre påtok Laupsa og Wold seg å
forfatte et notat som viser begrunnelsen for, og konsekvensen av, den
foreslåtte tydeliggjøring av seksjonenes ansvar. I tråd med vedtaket fra
styremøtet 12. november vil presidentskapet fremlegge dette notatet for
forbundsstyret.

Sak A-08/17 Generalsekretærens betingelser
Nåværende generalsekretær (GS) har snart vært i stillingen i fem år. lht.
forbundets bestemmelser ansetter GS øvrige ansatte, forhandler og fastsetter
deres betingelser. Forbundsstyret engasjerer generalsekretær, og forhandler
og fastsetter dennes betingelser. Presidenten har tatt initiativ til en
gjennomgang av GS' betingelser.

Vedtak: AU ber 1. visepresident Tor Schaathun om å ta en gjennomgang med
generalsekretæren og se over betingelsene, og eventuelt forhandle og
fastsette endringer.

Møtet hevet kl. 1700.
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Rol Liland
President
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