
Protokoll NLFs styre

Møte 2021 07

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Avholdt 16. oktober på Quality AÉrport Hotel Gardermoen

Deltakere:
Styret:

Sekretariatet:

MØtestart kl. 18:20:

Rebecca Hansen, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Thomas K. Becke, 2. visepresident
Sin Christiansen, ungdomsrepresentant
Reidar Bratsberg, ballong
Espen Finne, faliskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider
Anders Holt Jacobsen, modellfly (varamedlem)
Bjørn Egenberg, motorfly
Håvard Gangsås, seilfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly

John Eirik Laupsa, generalsekretær

Den nyvalgte presidenten gratulerte de øvrige som hadde blitt valgt inn i
Luftsportstyret sammen med henne. Rebecca Hansen avsluttet
Luftsportstinget med å takke for tilliten. Samtidig bad hun styret bli igjen for
et kort konstituerende styremøte.

Luftsportspresidenten bad generalsekretæren redegjøre for hva / hvilke saker
som måtte avklares nå. Det ble oppsummert tre korte saker.

Sak 055/21 L.uftsportstyret 2021 — 2023

Det nyvalgte styret består av to kvinner og ni menn og ett av styrets
medlemmer er under 26 år. Styret er da lovlig valgt i henhold til NlFs
bestemmelser. Alle ble ønsket velkommen og presidenten ser frem til å
komme i gang med styrearbeidet som utelukkende har som mål å jobbe for
luftsportsutøvernes interesser på kort og lang sikt.
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Vedtak: Luftsportstyret konstituerte seg. Det består av et presidentskap på tre
personer samt åtte styremedlemmer. Styremedlemmene har personlige
varamedlemmer som kan delta med fulle rettigheter i styret ved
styremedlemmets forfall.
Ledergruppe i NLF er beskrevet iforbundets reglement. Gruppen består av
presidentskapet og generalsekretæren. Ledergruppen ble konstituert.

Sak 056/21 FAIs General Conference 2021

Årets FAI GC avholdes som videomøte i dagene 9. — 11. november.
Påmeldingsfristen for konferansen tilsier at NLF må beslutte sin deltakelse nå
da fristen har gått ut når Luftsportstyret avholder sitt neste styremøte.

Vedtak: President Rebecca Hansen deltar som delegat og generalsekretær John Eirik
Laupsa deltar som observatør.

Sak 057/21 Neste styremøte / kommende styremøter

I forbindelse med at NLF er 50 år på mandag 1. november, er Luftsportstyret
invitert til en samling / mottakelse på Comfort Hotel Børsparken. Dette
arrangementet begynner kl. 17:00.
For at Luftsportstyret skal få lagt planer fremover og komme i gang med sitt
arbeid, legges det opp til et kort styremøte i forkant av det sosiale
arrangementet.

Vedtak: Luftsportstyret avholder sitt neste styremøte (møte 2021 08) på Comfort
Børsparken Hotel mandag 1. november kl. 15.00 til ca. kl. 16:30. Viktig sak på
møtet blir møtekalenderfremover og, ikke minst, få avklart om det er mulig at
styret kan møtes en fredag ettermiddag/kveld og påfølgende lørdag nå mens
det fortsatt står 2021 på kalenderen.

Møtet hevet kl. 18:30
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