
Protokoll NLFs Iedergruppe

Møte 2022 01

Avholdt i Møllergata 39, 1. mars

Deltakere:

NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Presidentskapet:

Administrasjonen:

Møtet satt kl. 18:00

Rebecca Hansen, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Thomas K. Becke, 2. visepresident

Torkell Sætervadet, rådgiver (sak L-01/22)
Jostein Tangen, kontorsjef (sak L-01/22 og L-02/22)
John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Ledergruppemøtet ble gjennomført på bakgrunn av behov for oppfølging av saker etter
Luftsportstyrets møte i januar, oppfølging av forbundets utviklings- og handlingsplan samt
saker som har kommet opp underveis.

Lagring og systematisering av bilder i Norges Luftsportforbund
Organisasjonen har etter hvert fått et stort antall digitale bilder som vi har
rettigheten til. Totalt er det nærmere 30.000 bilder. For om lag ti år siden ble
det inngått en avtale med ekstern leverandØr av en billedservertjeneste.
Intensjonen var at alle enheter i NLF, inklusivtagblader, nyhetsbrev og
hjemmesider aktivt skulle benytte denne tjenesten og brukerne skulle også
bidra til kvaliteten i arkivet med bl.a. god merking av alle nye bilder.
Kostnaden ble fordelt internt i organisasjonen basert på forventet bruk av
tjenesten. Tjenesten har ikke blitt benyttet som forventet, og
kostnadsfordelingen blir stadig mer krevende, Beløpet er i overkarit av kr.
100.000,- per år.
Ledergruppen drøftet forskjellige aspekter av saken, og det er stor enighet om
at det er viktig at billedmaterialet må sikres. Det er også viktig at verktøyet
hvor bildene er tilgjengelig fungerer godt og er brukervennlig.

Sak L-01/22
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Vedtak:

Sak 1-02/22

Det skalforberedes en sak som skal presenteres for Luftsportstyrets møte
2022 03. Det skal også vurderes og eventuelt undersØkes om andre aktører,
eksempelvis Norsk Luftfartsmuseum, kan være en aktuell samarbeidspartner.
Visepresident Thomas K. Becke og Torkell Sætervadet fra administrasjonen
forbereder saken til Luftsportstyrets møte i mai.

FordelingsnØkkel for rammetilskuddet til Norges luftsportforbund samt
fordelingsnøkkel for utviklingsorienterte ungdomsmid ler
Rammetilskuddet som forbundet har fått tilsagn om for 2022 er omtrent som
for fjoråret. Både i utviklings- og handlingsplanen som ble vedtatt av
Luftsportstinget i oktober 2021 og oppfølgingspunkt av orienteringssak på
Luftsportstyrets møte i januar (sak 0-5/22) anvises det at fordelingen for 2022
og fremover må være annerledes enn tidligere. Hovedsakelig er det som følge
av betydelig faglig styrking av den sentrale delen av forbundets
administrasjon, men også at stadig flere kostnader for å drifte virksomheten
som blir belastet fellesskapet.

Tilskuddet til utviklingsorienterte ungdomsmid ler er noe redusert fra 2021 til
2022. Samtidig er det flere av NLFs aktiviteter som signaliserer interesse for å
søke på disse midlene. Verken fra Norges ldrettsforbund sentralt eller i vårt
eget forbund er det veldig klare retningslinjer for disse ungdomsmidlene. Det
skal nedsettes en arbeidsgruppe i administrasjonen som skal utarbeide et
forslag til kriterier for hvilke tiltak/prosjekter som kan søke om midler. Når
den administrative gruppen har sitt utkast til kriterier klart blir dette avstemt
med ungdomsrepresentanten i Luftsportstyret.

Vedtak: Ledergruppen skal på et nytt møte i april/mai arbeide videre med et forslag til
fordelingen av rammetilskuddet som skalfremlegges på Luftsportstyrets møte
i mai.

Fordelingsnøkkelen av de utviklingsorienterte ungdomsmidlene, hvor
kriteriene skal utarbeides av administrasjonen og avstemmes med
Luftsportstyrets ungdomsrepresentant, skalfordeles etter samme mekanisme
som har blitt benyttet iflere år. Det vi/si 25 % av tildelt beløp fordeles likt på
de seksjoner som søker med godkjente prosjekter i ordningen. 25 % av beløpet
fordeles if.h.t. innrapporterte, godkjente prosjekter fra fjoråret og 50 % av
beløpet fordeles i h,h.t. godkjente søknader til årets planlagte prosjekter.

Sak 1-03/22 Plan for rekruttering av flere kvinner som ledere i norsk luftsport
Vårt forbund har blitt kontaktet av Norges ldrettsforbund i forbindelse med at
det i vårt planverk ikke kommer tydelig frem planer og ambisjoner om flere
kvinnelige ledere på klubbnivå. Presidenten, generalsekretæren og
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Vedtak:

Sak L-04/22

kontorsjefen har hatt møte med Karl Vanebo fra NIFs administrasjon hvor
temaet ble drøftet. Saken ble behandlet i ledergruppen.

Presidenten og generalsekretæren utarbeider forslag til et dokument «Tillegg
til NLFs utviklings- og handlingsplan 2022 —2025» som skal fremlegges
Luftsportstyret for vedtak. Hovedelementet blir at NLF på høsten 2022 skal
holde et seminar hvor medlemsklubbenes valgkomiteer inviteres og temaet
blir hvordan det kan/bør arbeides for å lykkes med åfå flere kvinner inn i
lederposisjon er.

Komiteer som skal oppnevnes av Luftsportstyret
Som følge av at Luftsportstinget i 2021 ble utsatt fra våren til høsten har
samtlige styreoppnevnte komiteer i NLF blitt bedt om å fortsette å fungere til
og med 31. mars i år. Det er viktig at alle komiteer blir bemannet med dyktige
fagfolk og at det blir oppnevnt ledere i komiteene som fungerer godt. Kravet
til kjØnnsfordeling gjelder også for forbundets komiteer. Saken har blitt
adressert til Luftsportstyret på møtet i januar, det er fulgt opp på
administrativt nivå og det blir også sendt påminnelse til Luftsportstyrets
medlemmer én uke før saksdokumentene til møte 2022 02 skal sendes ut.

Vedtak:

Sak L-05/22

Ledergruppen følger opp saken ved å komme med forslag til ledere av alle
komiteer samt forslag til øvrige komitémedlemmer i de komiteer hvor
seksjonene ikke har blitt bedt om å fremme sine kandidater.

Styrerepresentant til virksomhetens styringsgruppe for pensjonsordning
Det er krav om styringsgruppe til å følge opp virksomhetens tjenestepensjons
ordning. Styringsgruppe ble opprettet i forbindelse med overgangen fra
ytelsesbasert ordning (YTP) til innskuddsbasert ordning (ITP) for forbundets
ansatte i mars 2014. Tidligere luftsportspresident Asle Sudbø har frem til nå
vært styrerepresentant i styringsgruppen. Ansattrepresentant er Jostein
Tangen.

Vedtak:

Sak L-06/22

Ledergruppen oppnevner 1. visepresident Nic Nilsen som styrerepresentant til
styringsgruppa for NLFs tjen estepensjonsordning.

Avtaler knyttet til Ole Reistad Senter på Elverum.
Anlegget på Starmoen ved Elverum ble påbegynt på 1980-tallet og offisielt
åpnet som rikssenter i mai 1989. I de første årene ble det inngått flere avtaler
mellom den lokale flyklubben og NLF basert på de fasiliteter man hadde
tilgang til da og de Ønsker og behov som var aktuelle. Selve anlegget, både
NLF5 del av anlegget og den lokale klubbens anlegg, har utviklet seg mye og
bruken av Ole Reistad Senter har også blitt endret. Både klubben og forbundet
ser at det er behov for en revidering av avtaleverket. Driften av Ole Reistad
Senter er lagt til seilflyseksjonen, men det er NLF som er juridisk eier av
anlegget.
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Vedtak:

Sak L-07/22

Ledergruppen skal ta del i arbeidet med å revidere avtalene knyttet til Ole
Re/stad Senter og Starmoen flyplass. I denne sammenheng planlegges en
befaring på anlegget. Det er satt en foreløpig dato for befaring, det er fredag
13. mai.

Revitalisering av konseptet Luftsportsuka
På Luftsportstyrets møte i januar var Luftsportsuka tema. Det ble lagt vekt på
at alle seksjoner skal gjøre grundige vurderinger av hvordan de på en god
måte kan gjøre seg nytte av arrangementet. Det ble også pekt på behovet for
å få eksterne krefter inn, gjerne et eventbyrå, for å komme med råd og innspill
til videreutvikling / revitalisering av konseptet.

Ledergruppen ber prosjektleder Tom Brien om å sjekke muligheten for å knytte
til seg et eventbyrå for å bistå i arbeidet med planlegging av årets
arrangement samt komme med innspill /forslag til mulige endringer for
senere arrangement. Utover dette vil det bli lagt vekt på å utfordre hver enkelt
av NLFs seksjoner med tanke på 2022arrangementet. På bakgrunn av at det
er relativt kort tid til årets arrangement oppnevner ikke ledergruppen flere
personer til et utvalg for Luftsportsuka 2022.

Vedtak:

Møtet hevet kl. 20:55

President
n Lirik Laupsa

generalsekretær (referent)
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