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Styremøte 1/14
Tid: Torsdag 30. januar kl 17:00
Sted: NLF, Oslo.
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1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll
Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/14 ble godkjent. Protokollen fra møte
5/13 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2

Norgesmesterskapet 2014
Voss er eneste klubb som har sendt inn et anbud på å arrangere NM 2014. De
har imidlertid en klausul om at de ikke ser seg i stand til å arrangere CP.
Forslaget fra klubben er å gjennomføre NM i CP som del av det svenske
mesterskapet som gjennomføres på Gryttjom 28/7 – 1/8 med reservedag 2/8.
Konkurransekomiteen fikk i oppdrag om å gå i dialog med den svenske
arrangøren for å se hva som er mulig å få til.
Styret besluttet å tildele NM 2014 til Voss fsk som arrangeres 30. juli til 02.
august.

1.3

Ledermøtet 15. februar
Styret gikk gjennom punktene som skal opp på agendaen på ledermøtet 15.
februar. Agenda for ledermøtet vil bli sendt ut så snart den er ferdig. Utkast til
agenda ser slik ut:
10.00

12.00

12.00
13.00

13.00
15.00

- Styrets arbeid 2013
- Økonomi 2013
- Årsrapport 2013
Lunsj
Info fra styret fortsetter
- NM
- Idrettssatsingen
- Holdningsskapende tiltak

Styret

Styret

2. Orienteringssaker
2.1 Økonomi
Fagsjef orienterte om det økonomiske resultatet for 2013. Resultatet før revisjon er
på ca kr 575 000. Dette er kr 875 000. bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak
at det ennå ikke har påløpt store kostnader i forbindelse med utviklingen av nytt
rapporteringssystem. Videre hadde landslaget et overskudd fra sine tunellcamper
som laget skal benytte i 2014, samt at flere klubber ikke gjennomførte den lokale
idrettsaktiviteten som de planla og ble innvilget midler til. Samtidig som F/NLF
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hadde et inntektstap på tandemhoppingen på kr 93 000 i forhold til budsjett, så
mottok seksjonen kr 100 000 mer enn budsjettert i momskompensasjon. Midlene
til landslaget og utviklingen av rapporteringssystemet vil bli benyttet i 2014.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.2

Medlemskap pr 31.12.13
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2013.
Medlemstallene viser tilnærmet de samme tall som i 2012, med unntak av tandem
der det er en reduksjon på 345 medlemmer. Totalt er det en reduksjon på 16
lisensierte hoppere.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3

Årsberetning 2013
Utkast til årsberetning, med unntak av den økonomiske bunnlinjen samt
sluttbemerkning til Leder FNLF, var sendt ut for uttalelse på forhånd. Den
økonomiske bunnlinjen vil gi seg selv etter revisjonen. Årsberetningen vil også
presenteres på ledermøtet 15. februar og deretter sendes NLF for å bli samkjørt
med resten av NLF sine årsmeldinger for 2013. Disse vil bli koordinert med
årsmeldingene i 2014 når den tid kommer og inngå som saksgrunnlag til
luftsportstinget og seksjonsmøtene i 2015.

2.4

Aktivitetstall 2013
Fagsjef orienterte om aktivitetstallene for 2013. FNLF gjorde 59.311 hopp
hvorav 2.507 tandem. Totalen viser en økning ift 2012 (56491) mens antall
tandemer viser en markant nedgang ift 2012.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5

Hendelser 2013
Fagsjef orienterte om arbeidet med statistikken for 2013. Det er Marianne Nielsen
Kvande fra NTNU som er SU sin statistikkansvarlige og hun har fått tilsendt
grunnlaget for det som skal presenteres på Fagseminaret 15-16 februar. SU vil da
også gå gjennom mer detaljerte hendelser. Det ble innrapportert 122 hendelser.
Dette er en reduksjon på 15 % for hendelsesrapporter, samtidig som det var en
økning på 2.400 hopp. Dette er en bekymring som SU vil adressere klubbene på
fagseminaret 16. februar. To omkomne hoppere og to hoppere med store skader.
Det var 46 moderate og mindre skader, hvorav fire i forbindelse med tandem. Det
var totalt 57 reserver hvorav to med tandem. Vi hadde fire AAD fyringer, men
ingen kvalifiserte redninger.
Styret tok orienteringen til etterretning.
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2.6

Hurtigtesting
Fagsjef innledet. Som et ledd i å forbedre sikkerheten har SU planer om å anskaffe
hurtigtester for å kunne avdekke bruk av rusmidler på hoppfeltene. Klubbene skal
teste hoppere ved mistanke ved innsjekking og manifestering, dette for å hindre at
noen kommer på løft som ikke skulle vært der. Dersom det er noen som tester
positivt skal vedkommende bortvises fra hoppfeltet. Dette gjelder alle typer
rusmidler inkl alkohol og det skal forefinnes alkometer i manifest i alle klubber.
Denne testingen er en utfordring i forhold til Datatilsynet. F/NLF vil søke om
konsesjon for denne testingen av sikkerhetsmessige årsaker ved mistanke. Styret
ønsker at det opplyses om denne testingen på invitasjoner til samlinger etc som
sendes utenlands, på linje med at det opplyses om at nødåpnere er påbudt i Norge.
Man ønsker også at klubbene formaliserer et standardskriv om konsekvenser ved
bruk av doping eller narkotika på norske hoppfelt som vedlegges alle
arbeidskontrakter. Dette bør sendes ut til tiltenkte utenlandske instruktører før de
kommer til Norge.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7

Nytt rapporteringssystem
Det er lagt inn en time orientering om dette på fagseminaret søndag 16. februar.
Det utvikles i første omgang et system som har det vi minimum må ha for å
erstatte det nåværende system. Det er etter hvert en rekke personer som er i
inngrep med utviklingen i form av innspill til gruppen via HI forum på FB og i
andre fora. Gruppen orienterte også SU på møtet de hadde 22. januar.
Det som blir viktig å få til, er at F/NLF ikke mister tempo i prosessen når gruppen
av slutter sin prosjektoppgave på HiO i mai. Da må det sikres en sømløs overgang
til det videre arbeidet. Det er ikke tatt stilling til hvem og hvordan arbeidet skal
videreføres men Einar Huseby har en viktig rolle i akkurat denne prosessen. Per
Olof Wallin er tidligere utpekt som styrets observatør i arbeidene.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8

Orientering fra arbeidsutvalget (AU)
Styreleder orienterte fra arbeidet i AU. Dette var i sin helhet viet idrettssatsingen.
Temaet var hvordan forbedre idrettssatsingen innenfor rammen av langtidsplanen.
Spesielt var FS hoppingen i fokus, og det vil gjøres et forsøk på å arrangere en FS
treningsleir på Jarlsberg. I tillegg vil det bli satset på et FFR i 2014.
AU er svært godt fornøyd med den koordineringen som er gjort mellom de tre
store klubbene som i år har sikret at NM ikke har konkurrerende parallelle
aktiviteter. Man må tilstrebe å gjøre denne koordineringen til en årlig sak i forkant
av hver sesong.
Styret tok orienteringen til etterretning.
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2.9

Presentasjon av rapporten til GK 1/13
Rapporten ble ferdig 28. januar og ble levert fra trykkeriet 29. januar. Rapporten
er fortrolig. Rapporten vil gjennomgås med de nærmeste pårørende før den sendes
ut. Rapportene vil da etter planen sendes ut mandag 10. februar. Retningslinjer for
hvordan rapporten skal håndteres internt i klubbene, ble sendt ut til klubbene 30.
januar.
Fagsjef orienterte om rapporten innhold.
Styret tok rapporten til etterretning.

2.10 Koordineringsavtalen med Forsvaret
Fagsjef orienterte. Det var lite å orientere om, da Forsvaret nok en gang hadde
utsatt møte fordi de ikke kunne stille med rett kompetanse. NLF er nå i inngrep
med advokat innen idretten, for å avklare hvordan vi nå best griper saken.
Styret tok saken til etterretning
3. Diskusjonssaker.
3.1

Arbeidsmøte for styret 8. til 9.mars
Det skal gjennomføres et arbeidsmøte for styret der det skal gjøres opp status for
nåværende langtidsplan. I tillegg vil det arbeides med neste langtidsplan, som skal
legges fram på Seksjonsårsmøtet lørdag 21. mars 2015. Arbeidsmøtet
gjennomføres i NLF sine lokaler i Møllergata 39.

4. Eventuelt
4.1

Intet

Neste styremøte er 14. februar kl 17:00 på Rica Helsfyr hotell

Møtet ble hevet kl. 20:55.

Jan Wang
Referent.
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