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MANDAT FOR UNGDOMSKOMITÉEN I NORGES LUFTSPORTSFORBUND 

 

Komitésammensetning 

Ungdomskomitéen i NLF skal bestå av: 

- Leder 

- Nestleder  

- Representant fallskjermseksjonen 

- Representant hang-,para- og speedgliderseksjonen  

- Representant mikroflyseksjonen 

- Representant modellflyseksjonen  

- Representant motorflyseksjonen  

- Representant seilflyseksjonen  

- Tre vararepresentanter 

Ungdomskomitéens primærmål 

Ungdomskomitéen skal være et bindeledd for unge luftsportsutøvere på tvers av alle seksjonene i 

luftsportsforbundet. 

 

Ungdomskomitéens sekundærmål 

Ungdomskomitéen skal sørge for at unge luftsportsutøvere blir sett, hørt, ivaretatt og 

inkludert i luftsportsmiljøet, samt at de får et aktivitetstilbud på et regionalt og nasjonalt nivå. 

Ungdomskomitéen skal også være en ressurs som kan brukes til å støtte rekrutterings- og 

ungdomsarbeidet i seksjoner og sentralt i luftsportsforbundet.   

 

Ungdomskomitéens aktivitetsmål 

Ungdomskomiteen skal for hver tingperiode avholde to sosiale samlinger der fokuset er på 

samhold, sikkerhet og nettverksbygging på tvers av seksjoner. Komiteen skal være fysisk 

tilstede på luftsportsarrangementet og på sosiale medier for å synliggjøre vår aktivitet. 

 

MANDAT 

Det forventes at Ungdomskomitéen gjennom sitt mandat gjør følgende: 

- Planlegge og gjennomføre sosiale samlinger på nasjonalt nivå i ulike landsdeler. 

- Synliggjøre komitéens arrangementer gjennom å utgi informasjon via NLFs 

informasjonskanaler og sosiale medier. 

- Opplyse nye unge medlemmer om hvilke informasjonskanaler Ungdomskomiteen 

benytter seg av. 

- Besøke og delta på arrangementer og aktiviteter for å synliggjøre Ungdomskomiteen. 

- Ved behov bistå med å koordinere ungdomsarrangementer i samtlige seksjoner. 
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- Komme med forlag til seksjonene som de kan bruke til å skape medlemsvekst blant 

ungdom, samt tiltak som tilbyr ungdommene gode forutsetninger for utvikling og 

tilhørighet til miljøet. 

 

Rapportering 

Komitéleder rapporterer om komitéens arbeid, utfordringer og resultater i forkant av hvert møte i 

Luftsportsstyret. 

 

Internvurdering 

Ungdomskomitéen skal for hver tingperiode utarbeide en rapport hvor egen innsats og resultater 

vurderes. Formålet med rapporten er at komitéen skal få innsikt i sine utfordringer, og at disse 

erfaringene føres videre til påtroppende komitémedlemmer for påfølgende tingperiode. Rapporten 

sendes sekretariatet og presidentskapet i luftsportsforbundet, slik at disse instansene kan komme 

med tilbakemeldinger. En slik rapport inkluderer faktorer som:  

- Aktiviteter 

- Intern kommunikasjon  

- Ekstern kommunikasjon og synliggjøring  

- Medlemstall og utvikling 

-  

Ikrafttredelse 

Dette mandatet trer i kraft når det er vedtatt av Luftsportsstyret i Norges Luftsportsforbund. 


