
 

                                                                                                     

 

PROTOKOLL.     
 

 

Fallskjermseksjonen 
Styremøte 4/19 (ekstraordinært) 

17. juni 2019 kl.21:00 
 

AGENDA 

 

Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Aktuelle problemstillinger NA NA 

2 Beslutningssaker 

2.1 Landslagsuttak 2019  

2.2 Koordinering av dokumenter 

       
JS 

 

Tilstede var: Janne Strømmen, Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft, 

Espen Finne. 

Avbud: Kristian Moxnes (Meldt seg inhabil) og Bendik Harald Thommesen  

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent)  

 

1.  Aktuelle problemstillinger 
1.1 Forut for møtet hadde nestleder hatt en lengre samtale med landslagsansvarlig ad 

diverse forhold og deriblant landslagsuttak. Hovedsak på møte var å beslutte om det 

skulle gjennomføres et landslagsuttak i 2019 eller ikke.  

 

1.2 Ved gjennomgang av diverse aktuelle dokumenter deriblant NLF lov, 

Toppidrettsdokumentet, arbeids- stillingsinstruks for landslagsansvarlige, instruks for 

styre og sekretariat, viste det seg at de ulike dokumentene ikke var koordinert og som 

sådan var ikke dokumentene entydige.  

 

1.3 § 10) i NLF lov: En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NLF er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

  



 

                                                                                                     

 

 

1.4 § 10 medfører at styreleder er inhabil i en uttaksprosess ved beslutninger som gjelder 

idrettssatsingen i fallskjermseksjonen.  

Videre er landslagsansvarlig inhabil ved beslutninger og anbefalinger i forbindelse 

med uttak av landslag samt og økonomisk fordeling av midler.  

 

1.5 Styret drøftet behovet for landslagsuttak og konkluderte med at det er viktig i forhold 

til WC 2021 at seksjonen får landslagene i de grenene det skal konkurreres i på 

Bømoen i 2021 på plass slik at de stiller best mulig skikket. Når det først planlegges 

uttak kan samtidig de øvrige grenene testet på fysisk form.   

 

2.  Beslutninger. 
 

2.1  Landslagsuttak 2019 

Det skal gjennomføres et landslagsuttak i høst. Landslagsansvarlig forbereder uttaket 

og har ansvar for det administrative i forkant, under og etter uttak. På grunn av 

inhabilitet vil styret hente inn ekstern kapasitet til å vurdere teknikk og fysiske prøver, 

og som deretter gir sine anbefalinger til uttakskomiteen. Det etableres en uttakskomite 

som tilfredsstiller kompetanse og habilitetskravene. Kriteriene for uttak opprettholdes 

som de er definert per i dag, dette er utarbeidet av Landslagssjef. Fagsjef Jan Wang vil 

informere Landslagssjef om dette og be om en plan som også inkluderer informasjon 

som skal gå ut til landslagene og klubbene for rekruttering.  

 

2.2 Konkurransekomiteen med støtte fra styrerepresentant oppdaterer idrettsdokumentet 

og de øvrige dokumentene som involverer idrett slik at disse samstemmer. Forslag til 

et revidert utkast av Toppidrettsdokumentet klargjøres for gjennomgang i neste 

styremøte. Justeringer i arbeidsinstruksen til landslagsansvarlig i forhold til 

habilitetsparagrafen tas med generalsekretæren.  

 

 

Neste ordinære styremøte: 2. september kl 15:00 i Møllergata 39. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 21:05. 

  
 Jan Wang/ Referent 


