
NORGES
Protokoll NLFs ledergruppe LUFTSPORTFORBUND

Møte 02/18

Avholdt per telefon —14. april 2018

Deltakere:

Presidentskapet: Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

2. visepresident, Mariann Brattland, hadde en jobbforpliktelse og måtte melde forfall.

Møtet ble avholdt som telefonmØte. Møtestart kl. 09:30.

I nnkallingen til møtet ble godkjent.
Protokollen fra møte 01/18 i ledergruppen har blitt tatt til etterretning av Luftsportstyret.

Sak L-10/18 Statusrapportering for ulike anleggsprosjekt hvor forbundet yter bistand til
lokale klubber eller har spesielle engasjement i sentral regi.

Kort statusrapport, spesielle utfordringer samt strategier ble gjennomgått for
følgende anlegg / flyplasser:

-Rygge Flyplass. Det er signert avtaler og det forutsettes nå at aktivitet kan
komme i gang i mai.
-Kjeller Flyplass. Det har vært enkelte initiativ for å velge andre strategier og
sette andre mål enn det omforente «historiske sporet». Det slås fast at NLF
står fast på sitt standpunkt om å støtte det historiske miljøet og deres arbeid
med å bevare en egnet stripe for miljøets aktivitet. Forbundets medlems-
klubber som i dag har sin base på Kjeller (KSFK, NRF og OFK) har alle bekreftet
at det også er deres standpunkt / politikk.
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Vedt

-Krokstad, Sørum. Det har ikke vært mye bevegelse i saken etter
rapporteringen på Luftsportstyrets møte i februar. Prosjektstyret skal møtes
16. april for å drøfte det videre arbeidet.
-Bømoen, Voss. Det er en tett og god dialog mellom det lokale miljøet på Voss
som driver saken og NLFs administrasjon samt ekstern rådgiver engasjert av
N LF.
-Rognan, Saltdal kommune. Denne saken er et godt eksempel på hvor viktig
det er at lokale miljøer søker råd hos NLF når det oppstår saker som truer
anlegget (flyplassen). En relativt kort offensiv med spørreundersøkelse,
avisinnlegg m.m. har sikret at kommunal ledelse ser viktigheten av å beholde
flyplassen. Saken er fortsatt ikke helt i mål, men det synes å gå i riktig retning.
-Stafsberg, Hamar. Det har blitt arbeidet mye både mot kommune og fylke for
å overbevise disse om hvor viktig rolle en så sentrumsnær flyplass som
Stavsberg er, kan få i samfunnet i fremtiden. Plassen trues av nedbygging.
Fylkeskommunen anbefaler nå å opprettholde Stavsberg, innsatsen i arbeidet
rettes nå i hovedsak mot kommunen.
-Hokksund. Drammen Flyklubbs base trues av jernbaneutbygging. Klubben har
søkt om bistand fra NLF. Saken følges opp både strategisk og juridisk.

k: Ledergruppen tok orienteringene til etterretning. Den sterke satsningen på å
yte sentral støtte til lokale miljøer er i tråd med føringer fra- og vedtak på
Luftsportstinget 2017. Denne type saker skal fortsatt gis svært høy prioritet.

Sak 1-11/18 Utlyst prosjektstilling i Motorflyseksjonen.
Generalsekretæren orienterte om hvilke oppgaver stillingen omfatter og litt
om søknadsprosessen. Søknadsfristen utløp 10. april.

Vedtak: Ledergruppen tok orienteringen til etterretning.

Sak 1-12/18 Årsregnskap for Norges Luvtsportforbund for 2017
Revisorgodkjent regnskap er fordelt i ledergruppen. Regnskapet fremlegges
for Luftsportstyret for godkjenning på styremøtet i juni. Den formelle
(endelige) godkjenningen skal gjøres av Luftsportstinget i 2019.
Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 1.177.173,-

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning fremlegges for Luftsportstyret på møte 03/18
som avholdes 25. juni.

Sak 1-13/18 Oppfølging av brev fra revisor vedr. utestående fordringer.
Revisor har utarbeidet et brev til president, generalsekretær og leder av
forbundets kontrollkomite. Det påpekes at forbundets utestående som har
forfalt til betaling har økt det siste året. Forbundet har bevisst valgt å ikke
være svært aggressive på dette området som følge av at det i all hovedsak er

Protokoll møte NLFs ledergruppe, telefonmøte —14. april 2018 Side 2



våre egne klubber og medlemmer som skylder pengene, men det synes å
være behov for å intensivere innkrevingsarbeidet.

Vedtak: Generalsekretæren bes om å iverksette tiltak for intensivering av innkrevingen.

Sak L-14/18 Kommende arrangement hvor Norges Luftsportforbund er arrangør eller har
viktig rolle.
25. april. —NLF er invitert til en samling med Avinor på Lillestrøm. I tillegg til
nøkkelpersoner i Kjeller-miljøet skal Rolf Liland og Tom Brien presentere NLF
og det arbeid som gjøres i organisasjonen. Det skal legges hovedvekt på
sikkerhetsarbeidet.
3. mai. -90-års dagen for stiftingen av Norsk Aero Klubb (NAK) skal markeres.
Luftsportstyret, ansatte og pensjonister i administrasjonen har et kvelds-
arrangement på Frammuseet.
11. og 12. juni. —NLF avholder ledersamling på Elverum hvor ledelsen i
Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Avinor inviteres. Det ble
besluttet at vi i år også skal invitere ledelsen i Luftforsvaret.
20. — 24. juni. —Luftsportsuka gjennomføres på Starmoen. Aktivitets-
konsulenten rapporterer om at det har gått tregt med å få respons fra mange
av våre aktiviteter / seksjoner. Det begynner å løsne nå. Ledergruppen
understreker at det er et samlet forbund som har besluttet at Luftsportsuka er
et arrangement som skal gis høy prioritet.
Juni. —NLF v/aktivitetskonsulenten har fått en henvendelse fra NRK. Dette kan
resultere i god TV-dekning av aktiviteten på flere av våre anlegg. Det er
fortsatt mange løse tråder, men ledergruppen understreker at dersom
muligheten byr seg må vi på alle måter engasjere oss for å få mest mulig
luftsport på NRK TV.
15. —19. august. —NM-uka i Stavanger. Prosjektet som er et samarbeid
mellom NIF og NRK planlegges nå med følgende luftsportsaktiviteter:
Fallskjerm (presisjon), paragliding (akro), modellflyging (akro og droneracing)
samt motorfly (acro). Motorflykonkurransen blir en «minikonkurranse» med
kun tre deltakere (det «store NMet» arrangeres i september på Gullknapp).
Det er viktig å få til en god profilering av luftsport nå i 2018. Årets
arrangement er et prøveopplegg. Det er allerede plottet inn arrangement i
2019. Dette er uke 27 også det i Stavanger. En god «posisjon» i de fremtidige
arrangementene avhenger av at luftsport samlet sett gjennomfører gode
arrangement med stor publikumsinteresse nå i 2018. Kontaktperson på NM-
uka i NLF er Jon Gunnar Wold.

Vedtak: Ledergruppen tok orienteringene til etterretning.

Sak L-15/18 Saker med Avinor og Luftfartstilsynet.
Generalsekretæren orienterte om flere av de pågående sakene.
Avinor — PFLY-kort for mikroflygere. Her kommer løsning.
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Avinor — Fornyet avtale om luftsportsområder i Oslo og Farris TMA var ferdig
forhandlet og oversendt til NLF for signering da den ble trukket tilbake. Det
hadde kommet innspill om krav til transponder. NLF har bedt om møte da
dette kravet ikke er påkrevet med tanke på regelverket. NLF forventer
bekreftelse fra LT vedr regelverksforståelsen etter 13. april.
Luftfartstilsynet — Høringssak vedr. behov for kontrollert luftrom (TMA) i det
overliggende luftrommet over AFIS-plasser. NLF mener dette ikke er
hensiktsmessig, TIA er tilstrekkelig. NLF har støtte fra flere sider i norsk
luftfart.
Luftfartstilsynet. -Krav til transponder i luftsportsområder. (Se også saken med
Avinor vedr. Oslo og Farris TMA). Etter at NLF for flere år siden sendte
forespørsel om hvorvidt det praktiserte unntaket fra kravet om transponder i
luftsportsområdene, kom det nå på senvinteren brev om at praksisen var
ulovlig. NLF finner dette ukorrekt og uhensiktsmessig og har iverksatt en
prosess.
Luftfartstilsynet. -Søknader om nye luftsportsområder. Søknader fra NLF om
opprettelse av 16 nye luftsportsområder har blitt liggende i inntil to år uten
svar. I vinter kom det samlet avslag på alle. NLF har klaget på vedtaket og gjort
oppmerksom på at denne håndteringen er i strid med forvaltningslovens krav
til forsvarlig/individuell saksbehandling, LTs egen policy og
Samferdselsdepartementets strategi for småflyvirksomhet i Norge. Begge
referansedokumenter er av relativt ny dato.

Vedtak: Ledergruppen tok orienteringene til etterretning.

Sak 1-16/18 Arrangører av mesterskap bør benytte ressurs til sosiale medier,
fotograering og armet arbeid mot media som NLF stiller til rådighet.
Espen Bakketun har inngått avtale med NLF om å yte tjenester til arrangører
av mesterskap og andre arrangement som har behov for bistand for å gjøres
bedre kjent. Bistanden er gratis for arrangørene. Den enkelte arrangør skal
kun bekoste reise og opphold for Espen.

Vedtak: Generalsekretæren bes om å presisere denne muligheten overfor seksjonene
og at seksjonsrepresentantene igjen tar dette videre med sine arrangører.

Sak 1-17/18 Aktivitetsbaserte ungdomsmidler 2018
Det er fortsatt ikke kjent hvor mye midler NLF får tildelt på denne posten av
rammetilskuddet. I de senere år har det blitt benyttet en fordelingsnøkkel for
intern fordeling av det samlede beløpet mellom seksjoner i NLF som
planlegger aktiviteter som kvalifiserer til midler fra denne potten. Nøkkelen
er: 1/4 av midlene fordeles likt på de seksjoner som søker om midler. 1/4 av
midlene fordeles etter rapportering av gjennomførte aktiviteter foregående år
som er kvalifiserende for midlene. 1/2 av midlene i forhold til årets søknader.
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Vedtak: Ledergruppen vedtok at den samme fordelingsnøkkel som har blitt benyttet de
seneste årene også skal benyttes for fordeling av midlene nå i 2018.

Telefonmøtet ble avsluttet kl. 10:50.

2(11/i(k-

Rolf Liland
President
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