
Protokoll NLFs styre
NORGES

LUFTSPORTFORBUND

Møte 07/17

Avholdt 24. november, NLFs lokaler i MØllergata 39

Deltakere:

Styret:

Meldt forfall:

Sekretariatet:

Lovkomiteen:

Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Arild Solbakken, ballong
Kristian Moxnes fallskjerm
Frode Graff, hang-, para- og speedglider (vara)
Sigurd Brattetveit, mikrofly
Espen Bakke, modellfly
Linda Christine Lilleng, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly

John Ole Hollenstein, ungdomsrepresentant

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jon Gunnar Wold, referent, og sakene 0-35/17 og 0-36/17

Arne Mathisen (Til sak 063/17)

Møtestart 24/11 kl 17:00: Godkjenne dagsorden og saksliste

• Det foreslås å følge rekkefølgen på utsendt saksliste, med unntak av at styresak
063/17 «Styreinstruks og delegasjonsreglement» behandles først. Arne Mathisen fra
NLFs lovkomité er forespurt om å presentere saken. Når sak 063/17 er avsluttet
begynner behandlingen av sak 061/17, og deretter følges oppsatte saksliste.

• Jon Gunnar Wold er forespurt om å være referent, samt at han rapporterer i sakene
0-35/17 og 0-36/17.

• Sak til posten Eventuelt, blir å velge NLFs delegat til idrettskretsting i Trøndelag.
• Innkalling og saksliste ble godkjent.
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Sak 061/17 Protokoll fra Luftsportstyrets møte 06/17, 25. september 2017
Utsendt før møtet. (Ny prosedyre for å protokoll ble vedtatt 14. juni, sak
042/17).

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 062/17 Protokollene fra ledergruppens møter 05/17 den 3. oktober, og 06/17
den 23. oktober 2017
Protokollene ble før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret. I tillegg
kommenterte generalsekretær enkelte av sakene og oppfølgingen av disse.

Vedtak: Luftsportstyret tar protokollene til etterretning.

Sak 063/17 Styreinstruks og delegasjonsreglement
Arbeidet med revidering av Norges Luftsportforbunds styreinstruks og
delegasjonsreglement er utført av forbundets lovkomité i samarbeid med
ledergruppen. Arne Mathisen gikk gjennom forslaget til revidert dokument.
Mange av endringene er direkte konsekvens av endret NIF-lov etter vedtak på
NIFS ting i 2015 og påfølgende endringer i NLFs lov vedtatt på NLFs ting i 2017.

Vedtak: Revidert styreinstruks og delegasjonsreglement er vedtatt, og gjøres gjeldende
med umiddelbar virkning. Administrasjonen pålegges å informere alle
organisasjonsledd om nytt reglement, og å sende dette ut.

Sak 064/17 Luftsportsanlegg på Krokstad i Sørum kommune
Etter at kommunestyret i Sørum kommune vedtok oppstart av reguleringssak i
sitt møte 13. september, har Norconsult mottatt flere kommentarer/
innsigelser.
Fra fylkesnivå etterlyses en bedre statlig forankring. Både AOPA Norway og
EAA 573, som sammen med NLF utgjør Samarbeidsutvalget (SU), slutter seg til
at flere av konsekvensutredningene utsettes i påvente av utredning som
Samferdselsdepartementet skal få utarbeidet.
Elementer i anleggets kravspesifikasjon vil drøftes i Samarbeidsutvalget.

Vedtak: Generalsekretæren anmodes om å fortsette arbeidet sammen med prosjektets
styringsgruppe. Samarbeidsutvalget mellom AOPA Norway, EEA 573 og NLF
skal sammenkalles dersom kravspesifikasjonen vurderes endret.

Sak 065/17 Felles styreportal og aktivitetskalender
Luftsportstyret ønsker en felles "styreportal" der medlemmer og ledere enkelt
og fortløpende kan finne forbundets og seksjonenes protokoller, og hvor
man kan finne "levende" kalendere for mesterskap, arrangement, kurs, møter
og lignende i et universalformat.
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Vedtak: Luftsportstyret ber administrasjonen opprette styreportal som beskrevet, samt
å opprette Outlook/iCal/Google-kalendre for styret, komiteer og for
seksjonene etter retningslinjer gitt av ledergruppen, innen 1/1-2018.

Sak 066/17 Rutiner etter ulykker eller alvorlige hendelser
Statens havarikommisjon for transport (SHT) gransker p.t. ulykker med
motorfly, seilfly og ballong, mens NLF selv gransker øvrige ulykker og alvorlige
hendelser. Luftsportstyret bes vurdere om en intern granskning innen
motorfly, seilfly og ballong, etter samme metode som granskninger for de
andre seksjonene, raskere kan identifisere hastetiltak og/eller læringspunkter
av faglig interesse for seksjonene. (Eventuelle funn gjort av NLFs kommisjon
kan også deles med havarikommisjonen.)

Vedtak: Luftsportstyret ber administrasjonen utarbeide forslag innen 15/1-18

Sak 067/17 Kontorlokaler for Norges Luftsportforbund fra 2019
Nåværende leiekontrakt i Møllergata 39 utløper 31. desember 2018. Dersom
fornyelse av avtalen om de samme lokaler skal gjøres, ligger det i
nåværende kontrakt at slik forlengelse skal være avklart senest 30. juni 2018.
Forutsatt greie betingelser for fortsatt leie er det totalt sett en god løsning å
fortsette å ha NLFs sekretariat i Møllergata 39.

Vedtak: Generalsekretæren gis fullmakt til å forhandle om fornyet avtale om
kontorlokaler for NLF. Kontrakten skal gjennomgås og godkjennes av
ledergruppen på vegne av Luftsportstyret før signering.

Sak 068/17 Luftsportstyrets møter 2018
Det settes opp kun fire ordinære styremøter for Luftsportstyret per år. De år
det er luftsportsting må det av formelle årsaker bli flere møter. For best mulig
kontinuitet er det viktig å planlegge på lang sikt, og legge til rette for best
m ulig deltakelse fra styrets ordinære medlemmer. Ledergruppen har
utarbeidet forslag til plan for 2018, på bakgrunn av de muligheter og
begrensninger som har blitt meldt inn til generalsekretæren.

Vedtak: Møte 01/2018 avholdes mandag 12. februar. Gardermoen eller Oslo
Møte 02/2018 avholdes mandag 25. juni. Oslo
Møte 03/2018 avholdes mandag 10. september. Gardermoen eller Oslo
Møte 04/2018 avholdes fredag 23. og lørdag 24. november. Oslo
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Sak 069/17 Norges luftsportforbunds sentrale komiteer
I henhold til tidligere vedtak oppnevnes de av forbundets komiteer som
oppnevnes av Luftsportstyret fra årsskiftet etter luftsportsting, og da med
funksjonstid i 24 måneder. Det ble presisert at de NLF-komiteer som velges av
luftsportstinget har funksjonstid fra tinget de velges på og frem til neste ting.
Saken ble fremlagt på møtet av John Eirik Laupsa.

Vedtak: Luftsportstyret har gjort følgende vedtak med virkning fra 1. januar 2018: 
-Rikssenterkomiteen (NLF nye anlegg) legges ned.
-Ansvar og oppgavene for NLFs sikkerhetskomité ivaretas inntil videre av
presidentskapet.
-Ny hederstegnskomite med Torolf Paulshus som leder.
-Gjenoppnevning av Lovkomité med Karin Bjørnebekk og Arne Mathisen som
medlemmer.

-Gjenoppnevning av Ungdomskomiteen med Vegard Rytter som leder.
-Gjenoppnevning av Ankekomiteen med Thomas K. Becke som leder.
-Gjenoppnevning av Anleggskomiteen med Lars Øyno som leder.
-Gjenoppnevning av Luftromskomiteen med Per Osen som leder.
- Oppnevne NLF teknisk komite med Ole Baartvedt som leder
-FAls kommisjonsdelegater i h.h.t. liste:

FAI kommisjoner Delegat Alternativ delegat

CIA - ballong: Arild Solbakken Mikael Klingberg

GAC - motorfly: Kurt Norevik Petter Strømme

CIG - helikopter Linda Christine Lilleng

IGC - seilfly: Lars Rune Bjørnevik Arild Solbakken

IPC - fallskjerm: Trude Sviggum Kristian Moxnes

CIAM - modellfly: Narve Jensen Tom Erik Sørensen

CIVA - aerobatics: Thore Thoresen Ivar Dyrdal

CIMA - mikrofly: Tormod Veiby Alf Nipe

CIVL - HG/PG: Øyvind Ellefsen Jon Erik Staurset

CIACA - amatørb. Lars Øyno Thomas Brødreskift

Oppnevnelse av FAI kommisjonsdelegater følger samme syklus som NLFs
sentrale komiteer.

Sak 070/17a Eventuelt

070/17 —a) NLFs delegat til idrettskretsting i Trøndelag.
NLF bør stille med en oppnevnt representant på ekstraordinære kretsting i
Trøndelag. Sør- og Nord-Trøndelag slås sammen til en idrettskrets.

Vedtak: Stener Terning deltar på kretstingene i Trøndelag som representant for NLF.
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Orienteringssaker

0-34/17 Generalsekretæren rapporterer om viktige saker det for tiden arbeides
med i administrasjonen.

John Eirik Laupsa rapporterte om:

Krav om engelsk språk for adgang til luftrom med toveis radiosamband
Luftfartstilsynet og Avinor ønsker å fjerne adgangen til luftrom hvor det er
krav til toveis radiosamband for flygere uten engelsk språkpåtegning. Grunnen
er at EASA har påpekt at testprosedyrene for norsk radiofraseologi ikke
oppfyller regelverket. Samtidig er engelsk helt dominerende blant
l uftromsbrukerne. Det skal fortsatt være mulig å bruke norsk hverdagsspråk
på radio. NLF er misfornøyd med regelverksprosedyren (dvs. at prosjektet ikke
var tatt inn i PAL), så vel som det foreslåtte regelverket. NLF foreslår at luftfart
med luftfartøy hvor EASA ikke stiller krav til språkpåtegning (seilflyging,
ballongflyging, mikroflyging, bakkepersonells radiobruk mv.) fortsatt kan skje
uten engelsk språkpåtegning.

Utdanning og læremidler
For halvannet år siden tok NLF Seilflyseksjonen initiativ til å utarbeide felles
utdanningsmateriell på tvers av seksjonene for seil-, mikro- og motorflyging.
N LF har allerede anskaffet felles eksamenssystem som kan brukes av samtlige
NLF-seksjoner, og nå har turen kommet til læremateriellet. Kjersti Melling har
mottatt støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og er
allerede er godt i gang med en ny ettbinds motorflybok. NLF har igangsatt et
samarbeid med forfatteren for å tilpasse boken og tilgjengeliggjøre den også
for de andre aktivitetene. Læremiddelet representerer et tilbud og er ikke
obligatorisk for noen av klubbene.

Havariutredninger
Samferdselsdepartementet (SD) vurderer av hensyn til etterlatte å pålegge
Statens havarikommisjon for transport (SHT) å granske fatale ulykker innenfor
de grenene av luftfarten hvor dette ikke er pålagt i dag (dvs. for anneks Il-
luftfartøy, herunder mikrofly). SD foreslår videre at NLF gransker visse
hendelser av mindre alvorlig karakter med luftfartøy, uansett
sertifiseringsklasse, forutsatt at luftfartøyet opereres av en NLF-klubb. I
arbeidet med en mulig forskriftsendring har SD en løpende dialog med NLF
der forbundet i tråd med brev fra 2013 støtter et slikt initiativ.

Gebyrregulativ
Luftfartstilsynet foreslår å fryse de fleste av gebyrene for 2018 på 2017-nivå.
Gebyrnivået er imidlertid høyt fra før, og NLF svarer derfor ut gebyrhøringen
med forslag til justeringer, særlig innenfor årsgebyr, gebyr for flyskoler og
instruktører.
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EI-fly

Elektrisk luftfart har for alvor kommet på agendaen etter at Avinor og NLF gikk
sammen om et prosjekt for utredning av elektrisk luftfart i Norge. Et
samarbeidsprosjekt mellom Avinor og NLF fulgte i kjølvannet av et initiativ fra
Oslo Flyveklubb i 2015, og Avinor har nå finansiert et elektrisk fly som skal
brukes til demonstrasjon og forhåpentlig landingstrening. Driftsformen for
luftfartøyet vil bli utredet de nærmeste ukene og månedene. Levering er
ventet i slutten av mai 2018.

Restriksjonsområder — høyere terskel for opprettelse
Etter forslag fra NLF, har Samferdselsdepartementet besluttet at
Luftfartstilsynet skal fastsette retningslinjer som skal gjøre saksbehandlingen
knyttet til opprettelse av restriksjonsområder mer forsvarlig. Arbeidet med en
opprettelsesforskrift er nå i gang, og NLF har oversendt et omfattende innspill
som forutsetter dokumenterte behov og en mer forholdsmessig
søknadsbehandling.

PFLY

Dette er ordningen som gjør det mulig for allmennflygere å benytte de fleste
av Avinors lufthavner utenfor ordinær åpningstid. Avinor mottok fullført
risikoanalyse fra Atkins i september som konkluderer med at mikroflyging
anbefales tatt inn i ordningen. NLF har ved to senere anledninger purret
Avinor på saken, og siden vi ikke fikk svar, tok vi det på nytt opp under
Flytryggingsforum 22. november. Avinor meldte da at de vurderer analysen
internt og kommer tilbake.

Driftsmodell på Våg~å — kontakt med Kulturdepartementet
HPS-seksjonen  nskcr i 2018-sesongen å prøve ut en ny driftsmodell på
anlegget i Vågå. Det er en lokal aktiv utøver som er villig til å påta seg
driftsansvaret, noe som bør sikre høyere aktivitetsnivå og en sikrere
økonomisk modell for seksjonen. I utgangspunktet kan det være den
fremlagte driftsmodellen ikke helt oppfyller kravene i regelverket for
spillemiddelfinansierte anlegg, men NLF vil i et møte den 1. desember forsøke
å få til en løsning/modell som kan godkjennes av departementet9 Cvn
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0-35/17 Rent særforbund - oppdatering
Antidopingansvarlig i NLF Jon Gunnar Wold rapporterte:
NLFs antidopingplan ble godkjent av Antidoping Norge (ADNO) 16. august, og
vi ble lovet sertifisering som rent særforbund i slutten av oktober, ref. rapport
på forrige møte. Vi fikk oversendt sertifiserings-sjekkliste fra ADNO 16.
november. 20. november ble signerte sjekkliste oversendt, og vi fikk til svar at
dersom dette ble funnet i orden, ville «Sertifiseringen [...] være i midten av
desember)
Minner om at alle medlemmer av seksjonsstyrene skal ha gjennomført ren
utøver, og at de må informere om NLFs antidopingplan på sine
klubbledermøter. Det internasjonale antidoping-byrået WADA fjerner alkohol

Protokoll styremøte NLF 07/2017, 24. november Side.6 n/
I, I

b~



0-36/17

0-37/17

fra forbudslisten. Mange, eller de fleste av NLFs aktiviteter, omfattes dog av
alkoholbegrensninger gitt i Luftfartsloven og/eller NLFs sikkerhetssystemer.

Enklere idrettslag
Jon Gunnar Wold rapporterte. «Enklere idrettslag» er et prøveprosjektet som
er planlagt med oppstart 1. januar 2018, og vil vare til neste ting i NIF.
Idrettstinget i 2019 må ta stilling til om dette skal være en permanent ordning.
Det vil bli en ny, forenklet lovnorm som blant annet innebærer at idrettslag
med mindre enn 300.000 kroner i årlig omsetning og færre enn 150
medlemmer kan benytte den forenklede lovnormen. Kravet til antall
tillitsvalgte i klubben blir redusert, det blir ikke krav til ordinær
regnskapsførsel (kun kontoutskrifter) m.m. Dette mot at idrettslaget frasier
seg retten til tilskudd og aktivitetsmidler. Ettersom en stor andel av NLFs
klubber vil kunne falle innunder kriterier for «enklere idrettslag», ser vi det
som naturlig at vi inngår i prøveordningen, men det anses ikke som aktuelt for
klubber som taper rettigheter til tilskudd og aktivitetsmidler de i dag har nytte
av.

Rapport fra Luftsportsuka 2017 og planer for 2018-arrangementet
Rapport fra Tom Brien ble utsendt før møtet. Rapporten ble avsluttet med et
signal om behov for større budsjett. Luftsportstyret gjorde ingen realitets-
behandling av dette spørsmålet da aktiviteten har en spesifisert post i
budsjettet som ble vedtatt for mindre enn åtte måneder siden. Om det blir
spesielle behov må eventuelt saken fremmes med spesifisering på et senere
tidspunkt. Arrangementet er meget viktig for NLF og alle seksjoner anmodes
om å gi Luftsportsuka 2018 høy prioritet.

0-38/17 Rapport fra internasjonal koordinator og fra FAI General Conference
Rapport ble utsendt før møtet.

0-39/17 Medlemstall og klubber
Rapport ble utsendt før møtet.

0-40/17 Rapport Nye utdanninger
Rapport ble utsendt før møtet.

0-41/17 Rapport økonomi
Rapport ble utsendt før møtet.

Protokoll styremøte NLF 07/2017, 24. november



0-42/17 Rapport luftrom og anlegg
Rapport ble utsendt før møtet.

0-43/17 Rapport Ungdomsutvalg og seksjonene
Rapporter fra ungdomsutvalget og alle syv seksjonene ble utsendt før møtet.

Vedtak: Orienteringssakene 0-34 — 0-43 ble tatt til etterretning. Protokoller legges ut
på styreportalen nlf.no/info/styreportal.

Møtet hevet kl. 20:00.

VC/
Rolf Liland . /Gunnar Wold
President ferent
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