
Protokoll NLFs styre

Møte 2022 05
Avholdt 25.—26. november på Gardermoen

Deltakere:
Styret: Rebecca Hansen, president

Nic. Nilsen, første visepresident
Thomas K. Becke, andre visepresident
Sin Christiansen, ungdomsrepresentant
Reidar Bratsberg, ballong
Espen Finne, fallskjerm
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedgtider
Espen Bakke, modellfly
Bjørn Egenberg, motorfly
Håvard Gangsås, seilfly
Sigurd Brattetveit, sportsfly

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Jostein Tangen, kontorsjef
Torkell Sætervadet, rådgiver og referent

Møtestart kl. 17.45: Godkjenning av dagsorden og saksilste

Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent.
Han orienterer også i sak 0-28/22. Jostein Tangen orienterer om luftroms- og
økonomisaker og kan besvare spørsmål i sakene 0-30/22 til 0-32/22.

Protokollen føres etter saksnummer, det vil si at alle vedtakssaker kommer
først, deretter orienteringssakene.

Følgende saker behandles under «eventuelt»:
• Fra Motorflyseksjonen: Prisjustering på Flynytt-abonnement

for 2023
• Fra Seilflyseksjonen: Krav til forventet avkastn ing ved

investeringer i NLF
• Fra Luftsportspresidenten: Skal NLF innstille kandidat til vervet

som idrettspresident?
• Fra Luftsportstyret: Behov for enhetlig definisjon av ulykker og

hendelser

Dagsorden, sakliste og innkalling ble godkjent.
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Sak 039/22 Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2022 04, 22. august
Ingen kommentarer til saker i protokollen.

Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 040/22 Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2022 03, 22. september

Vedtak: Protokollen tas til etterretning.

Sak 041/22 Mandat NLFs ungdomskomité
Ungdomskomiteen har utarbeidet forlag til nytt mandat for komiteen.

Vedtak: Nytt mandat for NLFs ungdomskomite vedtas.

Sak 042/22 Samarbeid NLF og Young Eagles
Young Eagles er et program hos Experimental Aircraft Association (EAA), som
flyr barn i alderen 8—17 år gratis i småfly, via et fem-stegs program /«flight
plan)). Barna får gratis medlemskap, tilgang til leksjoner og oppfølging via
internett. Det er igangsatt dialog med Luftfartstilsynet i forhold til det
juridiske. Saken har blitt behandlet i Ungdomskomitéen hvor det ble drøftet
praktisk gjennomføring, økonomi og markedsføring.

Vedtak: Ledergruppen ser nærmere inn i hvordan et mulig samarbeid kan fungere og
om det skal gå via seksjoner eller hele forbundet.

Sak 043/22 NM-Veka 2023 — sommer
Arrangementet skal avholdes i Trondheim og Stjørdal i juni 2023. Alle
seksjoner i NLF har blitt forespurt om det kan være aktuelt å gjennomføre
norgesmesterskap som del av NM-Veka. Ingen av NLFs seksjoner har meldt inn
aktuelle mesterskap. NM-Veka 2024— sommer planlegges i Hamar-området.

Vedtak: Norges Luftsportforbund deltar ikke i NM-Veka 2023 i Trøndelag. Det legges
imidlertid opp til at forbundet igjen tar aktivt del i arrangementet i 2024.

Sak 044/22 Internasjonal representasjon -Iuftsport
På Luftsportstyrets møte i januar i år ble det vedtatt retningslinjer og krav til
bl.a. rapportering når våre representanter deltar på internasjonale møter.
Rapporteringsskjema «oppfølgingsskjema internasjonale møter» ligger på
hjemmesiden. I tillegg til NLFs rutiner for deltakelse på internasjonale møter
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har NIF utviklet et dokument «NIFS etiske leveregler for internasjonal
representasjon».

Vedtak: Luftsportstyret ber alle ledd i organisasjonen om å følge opp de tidligere
vedtatte retningslinjene, herunder rapportering etter deltakelse på møter.
Styret vedtar også at internasjonal representasjon skal skje iht. Norges
ldrettsforbuna’s etiske retningslinjer for internasjonal representasjon.

Sak 045/22 Kongepokaler i Iuftsport 2023
Det har lenge blitt varslet endringer i regelverket for kongepokaler. Nye regler
ble lansert av NIF på høsten 2022 og er gjeldende fra 2023. I tillegg til NlFs
reviderte regler er det også utarbeidet et eget NLF-notat på saken.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at det søkes om to kangepokaler far 2023. Faliskjerm og
modellfly har prioritet på de to pokalene som man legger til grunn at luftsport
blir tildelt. Valg av kangepokalkonkurranser må gjøres senest 29. november og
meddeles generalsekretæren. Kostriadsfordeling på kangepokaler i 2023 og
2024 blir 50 % på forbund og 50 % på seksjon av andelen som ikke blir dekket
av NIF.

Sak 046/22 Rentenivå i Norges Luftsportforburid fra 1. januar 2023
Under pandemien ble det bestemt at NLF halverte rentesatsene både for
utlånte midler i forbundets fond samt internrente. Rentenivået i samfunnet er
nå tilbake på et høyere nivå enn det var i begynnelsen av 2020.
Administrasjonen anbefaler at rentesatsene i organisasjonen settes slik det
var ved utløpet av 2019.

Vedtak: Luftsportstyret vedtar at det fra 1. mars 2023 skal beregnes 4 % p.a. for midler
som er utlånt gjennom ulike fond i organisasjonen. Samme rente gjelder for
intern belastning av de enheter som skylder tilfellesskapet. Kreditrenten
internt settes til2 % p.a. Som følge av krav om varslingsfrist for renteendring
på eksterne lån ble dato for endringen satt til 1. mars. For internrenten i NLF
gjelder endringene fra 1. januar 2023.

Sak 047/22 Kontorlokaler for Norges Luftsportforbund
Forbundet har en fremleieavtale med KNIF om leie av nåværende lokaler frem
til 30. juni 2024. Den 15. november ble generalsekretæren orientert fra KNIF
om at de er i sterk ekspansjon og kommer ikke til å tilby forlengelse av avtalen
om lokaler i 5. etg. i Møllergata 39. Derimot kan de svært gjerne tenke seg å
overta lokalene som NLF disponerer på et tidligere tidspunkt. KNIF er
imidlertid innforstått med utløpstiden for den gjeldenende avtalen. OBOS,
som eier av lokalene vi benytter i dag vil i flg. KNIFs representant kunne tilby
oss lokaler i nabobygget. Vi har så langt ikke noen nærmere informasjon om
hvilke muligheter som ligger i det OBOS kan tilby.
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Vedtak: Luftsportstyret ber administrasjonen undersøke muligheterfor alternative
lokaler. Det delegeres ti/forbundets lederyruppe å ta beslutning i saken,
herunder eventuel/flytting på et tidligere tidspunkt enn utløpet av nåværende
leieavtale.

Sak 048/22 Omorganisering av administrasjonen for sportsfly og motorfly
Saken er innsendt av styremedlemmene Bjørn Egenberg og Sigurd Brattetveit.
Seksjonslederne i sportsfly og motorfly tar initiativ til et sterkere
sammenslåing av de to seksjonenes administrasjon enn dagens modell.
Forslagsstillerne mener en alternativ organisering er mer effektiv, og en mer
sammenslått administrasjon legger også bedre til rette for sammenslåtte
utvalg i de to seksjonene.

Vedtak: Luftsportstyret ser positivt på initiativet som på alle måter er i tråd med
forbundets ambisjon og vedtatte planer. Det ligger til administrasjonens
ledelse å organisere bemanningen. Luftsportstyret oppfordrer til at arbeidet
med sammenslåing avflerefunksjonerfortsetter i tråd med forbundets
strategi og planer.

Sak 049/22 Kvalitetssikring av adresselister
Saken er innsendt av styremedlem Sigurd Brattetveit. Det er i dag vanskelig å
finne både klubber, medlemmer og ikke minst de fagansvarlige i de enkelte
klubber og utvalg. Dette bør kvalitetssikres.

Kommentar fra NLFs administrasjon: Vi har blitt kjent med at det i enkelte
tilfelle er avvikende informasjon på klubbens hjemmeside, opplysningene lagt
inn i idrettens registre og informasjon på NLFs klubboversikt. NLF kan ikke ta
ansvar for hvilke opplysninger som klubbene legger ut på sine hjemmesider.
Videre er det kun klubben selv som har tilgang til oppdateringen av
informasjon i idrettens registre. Oversikt på NLFs side må begrenses til
klubbnavn og én kontaktadresse som fører til generell informasjon om, eller
kontakt til aktuell klubb.

Vedtak: Luftsportstyret ber administrasjonen sende ut informasjon til klubbene med
oppfordring til å vedlikeholde sine data i Klubbadmin. NLFs hjemmeside vil vise
informasjonen som den enkelte klubb har registrert i Klubbadmin.
Administrasjonen følger opp med kvalitetssikring av løsningen.

Sak 050/22 KNIPS som kommunikasjonspiattform for Norges Luftsportforbund
I NLF er det mange ulike rnålgrupper og behov for informasjon og
kommunikasjon. I prosessen med å finne et bedre kommunikasjonsverktøy
har NLF i en periode testet verktøyet Knips for målrettet informasjon internt i
organisasjonen.

Protokoll Luftsportstyrets møte 2022 05, 25—26. november 2022 Side 4



Luftsportspresidenten fratrådte behandlingen av denne saken av
habilitetsgrunner.

Vedtak: Luftsportstyret utsetter saken til neste møte.

Sak 051/22 Datoer for kommende styremØter og tidsfrister vedrørende seksjonsmØter
og Luftsportstinget 2023
Forbundets lov anviser hvilke frister som gjelder for innkalling, innsending av
saker og når saksunderlag skal gjøres tilgjengelig for medlemsklubbene.
Seksjonsmøtene og luftsportstinget skal avholdes på Gardermoen lørdag
25. mars.

Ut fra tidligere diskusjoner ligger det an til at enkelte seksjoner vil avholde en
del I av seksjons- møtet som digitalt møte onsdag 22. eller torsdag 23. mars.
Seksjonsmøtene og tinget anses som en samlet møteserie og frister legges
opp etter første mulige møtedato.

Vedtak: Luftsportstyrets møte 2023 01 avholdes som Teamsmøte onsdag 11. januar kl.
19:00. Dersom lederyruppen beslutter at møtet som er planlagt 11. januar
utgår, blir dette bekjentgjort senest 4. januar.
Luftsportstyrets møte 2023 02 avholdes i Oslo mandag 23. januar kl. 17:00.
Luftsportstyrets møte 2023 03 avholdes i Oslo mandag 27. februar kl. 17:00.
Innkalling til seksjonsmøter og luftsportsting sendes fredag 20. januar.
Frist for innsending av saker til seksjonsmøter og luftsportsting er onsdag 22.
februar.
Saksdokumenter til seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2023 legges ut på
NLFs hjemmeside onsdag 8. mars.

Sak 052/22 Konsept og prinsipper for tinghelgen 24. — 26. mars 2023
Seksjonsmøtene og luftsportstinget er høyeste organ i forbundet. Det er svært
viktig å lage arrangement som både sørger for at alle formelle prosesser blir
ivaretatt på god måte samtidig som deltakerne får gode opplevelser som ofte
innebærer faglig påfyll. Det økonomiske elementet er også av stor betydning
og er en svært viktig faktor når sted for arrangementet bestemmes.

Tinghelgen 2023 har vært på styrets saksliste helt siden forrige ting, og det er
gjort mange undersøkelser, blant annet mot andre særforbund i NIF med
hensyn til økonomi og innhold i programmet. Dette for at Luftsportstyret skal
ha et best mulig beslutningsgrunnlag.

Vedtak: Luftsportstyret holder fast ved at seksjonsmøtene kan gjennomføres etter tre
mulige modeller som hvert enkelt seksjonsstyre beslutter senest i løpet av
desember:

• Modelli. Seksjonsmøte som fysisk møte lørdag formiddag (avsluttet til
kl. 13:00)
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• Modell 2: Seksjonsmøte som fysisk møte fredag kveld og lørdag
formiddag (avsluttet til kl. 13:00).

• Modell 3: Første del av seksjonsmøtet digitalt (Teams) på kveldstid
onsdag eller torsdag før tinghelgen og andre de/fysisk møte lørdag
formiddag (avsluttet til kl. 13:00).

Luftsportstinget starter kl. 14:30 på lørdag ettermiddag.

Det legges opp til at seksjonene avholderfagmøter på søndagen. Dersom det
erflere seksjoner som velgerå ikke avholdefagmøte på søndagen lages et
relevant fellesprogram.

Luftsportstinget vedtok i 2021 et bidrag fra NLFs sentrale budsjett på
kr. 350 000. Luftsportstyret vedtar å øke denne rammen med kr. 100 000.
Midlene skal gå til å redusere medlemsklubbenes deltakerkostnad på det
fysiske møtearrangementet i tinghelgen. Hele den økonomiske verdien av
samarbeidsavtalen mellom NLF og Nordic Choice Hotels (NCH) for 2023 (verdi
om lag kr. 50 000) benyttes også som bidrag til arrangementet.
Tilleggsbidraget fastsatt av luftsportsstyret (100 000) samt bidrage t fra
samarbeidsavtalen med NCH (50 000)forbeholdes ett delegatper
medlemsklubb.

Reisefordelingsprinsippet opprettholdes.

Sak 053/22 Eventuelt

Sak 053/22 a Prisjustering av Flynytt-abonnement 2023
Saken ble kort diskutert på basis av NLFs lov. Luftsportstyret finner ikke å
kunne ta stilling til spørsmålet.

Vedtak: Saken utgår.

Sak 053/22 b Krav til forventet avkastning ved investeringer i NLF
Saken ble kort diskutert, og det ble understreket at slike krav ikke er vanlig
innen idretten.

Vedtak: Saken utgår.

Sak 053/22 c Kandidat til vervet som idrettspresident
Sammen med enkelte andre særforbund, har NLFs representanter i ulike NLF
fora diskutert aktuelle kandidater til det høyeste vervet i norsk idrett.
På idrettstinget som skal avholdes i Bergen i juni 2023 er deler av NIFs styre på
valg, blant disse idrettspresidenten.
Kandidater til NIF-verv må meldes inn til valgkomiteen innen 10. desember.
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Vedtak: Luftsportstyret ser at Zaineb Al-Samarai (35) viser stor interesse for vårt
forbund og vedtar å fremme henne som kandidat til vervet som
idrettspresident for valg på idrettstinget i juni 2023.

Sak 053/22 d Felles ulykkes- og hendelsesdefinisjon
I forbindelse med behandling av utviklings- og handlingsplan for 2023—2025
identifiserte luftsportstyret behov for formulering av en felles ulykkes- og
hendelsesdefinisjon.

Vedtak: Luftsportstyret ber administrasjonen form ulere en felles ulykkes- og
hen delsesdefinisjon som kan brukes på tvers av aktivitetene og som er i tråd
med ICAO-kravene som allerede gjelder for motorfly, sportsfly, seilfly og
ballong.

Orienteringssaker

Sak 0-28/22 Rådgiver Torkell Sætervadet rapporterer om viktige saker det for tiden
arbeides med i administrasjonen
Generalsekretær John Eirik Laupsa og rådgiver Torkell Sætervadet
rapporterte.

• Luftrom

o Radiopåbudssone (RMZ) — Oslo: Det er antydet et radiopåbud av
betydelig omfang. Ekstern høring ventes før jul

o Radiopåbudssone (RMZ) over Skien: Se separat lysbilde.
RMZ aktualiserer radioopplæring.

o Luftromsendring over Notodden: Jostein oppdaterer om status
o Luftromsendring i Midt-Norge: Jostein oppdaterer om status
o Luftsportsområder — omdanning: Søknad om fareområde er klar for

første «pulje», dvs. for «airwork»-områder sør for Kjeller og over
Tyrifjorden

o Forbud mot bruk av fritidsdroner: NLF med innspill, plan avblåst
o Nye restriksjonsområder knyttet til petroleumsanlegg blir etablert

• Anlegg og flyplasser
o Kjeller/Oslo-området: Politisk initiativ for å utvide «scope» for

bevaring av Kjeller i retning av bærekraftig luftfart
o Sandefjord lufthavn: Svar fra Luftfartstilsynet om «PPR» har uteblitt
o Bergen lufthavn: VFR-forbud to timer hver lørdag — fremmes for SD?
o PFLY: «Business as usual», men bekymring knyttet til ny frist på i

time
o Motorferdselloven: Lite tyder på at luftrom vil bli berørt
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• Regelverk

o Nye vikepliktsregler for HPS/seilflyging i «bobler» og på «hang»:
EHPU, EGU og EAS vil likevel ikke ha regler om dette i SERA

o Objektivt ansvar for HPS: I lys av pågående tvist klargjøres det at
HPS-polisene 2023 at objektivt ansvar er dekket

o Ny sportsflyforskrift: Ekstern høring ventet ultimo 2022 / primo 2023
o Sikkerhetssystem — modell: Luftfartstilsynet går dypt inn i materielle

bestemmelser, til tross for utgangspunktet om at modellflygerne skal
kunne «continue to operate as they do today». Frist: 1. januar 2023

o EAS: Nytt satsningsområde er medisinsk regelverk
o Ukraina-sanksjoner: Svar fra UD — ny info blir utarbeidet av advokat

• Annet

o Kontaktmøte med Samferdselsdepartementet: 1. desember
o Masseregistrering, modellfly: Møte med Luftfartstilsynet

29. november
o Blyfri avgas: 100-oktan flybensin er endelig godkjent i USA. Via EAS

fremmet NLF forslag overfor EASA om enkelt «CS-STAN»
godkjennelse i EØS

o IN-ELA: Mulig regresskrav fra forsikringsselskap kan ramme NLF
o Synlighetsteknologi: Luftfartstilsynet jobber med ADS-B-ut for å sikre

at HPS og andre utØvere kan få reelle alternativer til transponder
o Bedre situasjonsbevissthet: Luftfartstilsynet jobber med ADS-B-inn

for å sikre tilgang til værdata i cockpit, trafikkvarsler mv.

Sak 0-29/22 Rapport fra FAI General Conference og Europe Air Sports Technical Meeting
Det ble vist til utsendte rapporter.

Sak 0-30/22 Medlemmer og klubber
Det ble vist til utsendt rapport.

Sak 0-31/22 Utdanninger
Det vist til utsendt rapport.

Sak 0-32/22 Økonomi
Det vist til utsendt rapport.

Sak 0-33/22 Rapport fra ungdomskomiteen og forbundets seksjoner
Det vist til utsendte rapporter.

Vedtak: Orienteringssakene 0-28/22 — 0-33/22 tas til etterretn ing.
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Aksj onspurikt
. EF kontakter Andøya Space mht. mulig samarbeid.

Møtet hevet kl. 12.00 lørdag 26. november.

(Med unntak av sak 053/22 d som ble behandlet iforbindelse med oppdotering av utviklings
og handlingsplanen på strategimøtet lørdag 26., ble alle de øvrige styresakene behandlet
fredag kveld. Arbeidet med strategiplanen er ikke referert i styreprotokollen.)

Torke I Sætervadet
ReferentPresident
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