PROTOKOLL.
___________________________________________________________________________

Styremøte 7/09
Tid: Onsdag 07. oktober kl 17:00
Sted: NLF, Oslo.
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1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling og saksliste og protokoll 6/09
Tilsendt innkalling og agenda for møte 7/09 ble godkjent. Protokollen fra møte
6/09 som har vært på høring i styret ble også enstemmig godkjent.

1.2

Landslagsuttak
Landslagsansvarlige, supplert av leder og nestleder som begge deltok under
uttaket orienterte om dette. Landslagene tas ut for perioden 2009 til 2012 både
for FS og FF. Styret drøftet sammensetningen av lagene ift antall og økonomi
basert på de føringer som årsmøtet besluttet. Landslagene de neste tre årene vil
bestå av:
FS 4; Marianne Nordlund, Yngve Haugom, Tore Granmo og Kjetil Nordin.
FF; Derek Broughton, Marius Østensen Sotberg og Bent Kristoffer Onshus.
Laget ble supplert med en reserve som også mottar økonomisk støtte, dette er:
Kristin Karthum Hansen
Landslagsansvarlige vil tilskrive alle som deltok og meddele resultatet
Landslagsansvarlige vil hjelpe lagene i oppstarten og både Mathias Holtz og
Ole Petter Hjelle har sagt seg villige til å bistå i denne prosessen. Det vil bli
kalt inn til en landslagssamling i Oslo 17. og 18. oktober.

1.3

Koordinering med SU
Fagsjef orienterte fra SU møtet som var avholdt 22. september og spesielt
behovet for å koordinere mellom fagseminaret og ledermøtet, der SU har
foreslått at møtet samkjøres og at det gjennomføres 13 til 14 februar 2010. I
den anledning er det innhentet et tilbud fra Rica Helsfyr Hotell som ble
presentert. Styret besluttet at møte blir samkjørt denne helgen og at stedet blir
Rica Helsfyr Hotell. Eksakt tidskoordinering må gjøres på et senere tidspunkt,
men det er fra SU sin side behov for å bruke ettermiddagen lørdag 13 og hele
søndag 14. februar.
Fagsjef orienterte om mistanker om uregelmessigheter ifm fornyelse av AFF
instruktørlisenser og muligens Tandem instruktørlisenser. SU vil i den
anledningen innhente opplysninger fra klubbenes hoppstatistikk for 2008 og
2009 og for de som har hatt gyldige lisenser i 2008 og 2009. Alle klubber v/ HI
og styret vil bli tilskrevet og avkrevet svar.

1.4

Tandemhopping reaksjoner fra LT
Fagsjef redegjorde for en henvendelse fra LT som gikk på at LT oppfattet
F/NLF sin tandemhopping som kommersiell. Dersom dette fester seg, så er
risikoen stor for at F/NLF enten mister tandemtillatelsen alternativt blir tvunget
til å benytte kommersielle luftfartøy og piloter med CPL. Det er derfor viktig at
alle ledd i organisasjonen forstår betydningen av at tandemhopping er en del av
F/NLF sin kurspakke og at det skal materialisere på alle klubbers hjemmesider.
Styret sluttet seg til dette prinsippet og pålegger alle klubber om å følge en slik
praksis.
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2. Orienteringssaker
2.1

Økonomistatus
Fagsjef orienterte om økonomistatus pr 30. september 2009. Pr i dag er over 1
million av landslagenes utgifter ikke bokført som gir et feilaktig inntrykk av at
F/NLF har et overskudd på 1.8 mill ift periodisert budsjett. Situasjonen ser
imidlertid meget positiv ut ikke minst pga en relativt stor vekst i antallet
tandemer. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2

Medlemstall 30.09.09
Fagsjef orienterte om medlemstallene pr september som fortsatt viser en
betydelig økning i medlemsmassen ift samme periode i fjor. Antallet lisensierte
hoppere viser en liten nedgang som kan ha noe med overgangen til ny
fornyelsessyklus for sertifikater å gjøre. Det er imidlertid tall som indikerer at
antallet utførte skarpe tandem’er kan komme opp i mot 2.300 hvilket i så fall
vil bli en viktig årsak for et positivt økonomisk resultat i 2009. Styret tok
orienteringen til etterretning.

2.3

Orientering fra SU
Dette ble behandlet sammen med pkt 1.3.

2.4

Orientering om New Deal
Det vises til styrereferat 6/09 pkt 3.4. Styreleder hadde fått tilsendt en
presentasjon som ble gjennomgått etterfulgt av en diskusjon.. Fagsjef viste til
medlemsutviklingen i Sverige der det ikke kunne spores noen effekt av New
Deal, selv om det i utgangspunktet ikke skal være avgjørende for hva man
bestemmer seg for. Det vil bli vurdert å sette opp en presentasjon av dette på
ledermøtet 2010.

2.5

Nordisk instruktørmøte 22. oktober
Fagsjef orienterte om et planlagt instruktørmøte mellom Danmark, Sverige og
Norge i Oslo 22. oktober. Møtet er kommet i stand på initiativ fra danskene og
dreier i hovedsak om det er noe man kan samordne bedre i AFF sammenheng.
F/NLF representeres med Hans Olav Ingdal (SU rep), Leder F/NLF og Fagsjef.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6

Leieavtale Rikssenteret
Nestleder orienterte om status ifm inngåelse av ny langtidsleieavtale med Oslo
Fallskjermklubb. Oslo FSK har fått tilsendt et avtaleutkast til gjennomsyn og
det vil komme opp momenter som må vurderes av Rikssenterutvalget. Formelt
vil det være styret som inngår ny avtale men utvalget bør få rimelige fullmakter
under forhandlingene.
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2.7

Taksering av Rikssenteret
Det vises til styrereferat 6/09 pkt 3.3. Intensjonen er å få en fagmann til å ta en
gjennomgang av Rikssenteret for å få utarbeidet en overordnet
vedlikeholdsplan basert på en tilstandsrapport. Fagsjef tar kontakt med Jon
Galten AS for å skaffe opplysninger om hvordan en tilstandsrapport kan
utarbeides, hva dette vil koste og når dette best kan gjøres. Dette bør være gjort
innen utløpet av mai 2010.

2.8

Styremøtet 9. desember
Fagsjef orienterte om tidsplanen for styremøte 8/09 - 9. desember. Møtet vil
starte kl 17 og avsluttes med en middag. Styret sluttet seg til planen.

3. Diskusjonssaker.
3.1

European Parachute Union
Styret har utenom styremøter vedtatt å melde F/NLF inn i European Parachute
Union. EU gjennom EASA og EAS har og planlegger å innføre en mengde
regler innen EASA sitt område som kan komme til å medføre store utfordringer
for fallskjermhopping fremover. Dette er mest relatert til flyoperasjonen i
fallskjermsammenheng. I håp om å kunne delta på vårt første møte ble Hans
Christian Heer Amlie utpekt som F/NLF sin representant til EPU.

3.2

Klubbutvikling
Det ble kort redegjort for tilbudet om gratis klubbutvikling som er sendt ut til
klubbene og deres muligheter til å booke tid hos Tom Brien.

4. Eventuelt
4.1

Intet

Møtet ble hevet kl. 20:19

Jan Wang
Referent.
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