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Styremøte 3/10
Tid: Onsdag 5 mai kl 17:00
Sted: NLF, Oslo.
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2.5 Regulerende bestemmelser fly ØÆ
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3.1 Styremøter til høsten
3.2 Arbeidsutvalgets oppgaver til høsten
Eventuelt.
4.1

Neste møte: 15. juni 2010
Tilstede var: Mathias Holtz, Inger Aakre og Frode Finnes Larsen.
Forfall: Thomas K Becke, Kine Hee Steen og Ramsy Suleiman
Fra administrasjonen: Jan Wang (referent).

1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling og saksliste
Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/10 ble godkjent.

1.2

Godkjenning av protokoll møte 2/10
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Ansvar
MH
MH
MH
MH
JEW
JEW
JEW
MH
JEW
JEW
JEW

Protokollen fra møte 2/10 som har vært på høring i styret ble enstemmig
godkjent.
1.3

Søknad om midler til Jenteløftet
Det var søkt om midler ifm jenteløftet på kr 9200. Det er kun avsatt kr 5000 på
resultatområdet 12034 (Breddeidrett og ungdom). Styret drøftet forholdet og
fant at det kunne innvilge hele summen og at det var ok å gå med kr 4200 i
minus på budsjettposten.

1.4

Ungdomsmidler 2010
Det er kommet inn 7 søknader om ungdomsmidler som til sammen er på
547.000, hvilket var fremmet til Forbundsstyremøtet. Dette ble behandlet på
NLF styremøte 3. mai. NIF har ennå ikke tilkjennegitt hvor stort beløp som
tildeles NLF i år, det er imidlertid indikert en sum noenlunde tilsvarende i
2009. Basert på det gjorde styret en prosentuell fordeling i påvente av endelig
tildeling. Fordelingen er gjort på de samme premisser som Styret i NLF og
etter følgende prinsipper:

•
•
•
•
•
•

Kvalitet og realisme: sannsynlighet for gjennomføring (suksess),
målbarhet og kvalitet på opplegg (gjennomarbeidet og overbevisende)
Tilfører faktiske ferdigheter og kunnskap (nytte)
Sannsynlighet for at det vil bidra til å beholde / motivere unge hoppere
Kvalitet fremfor kvantitet, men samtidig mest for pengene
Pengene brukes på hoppfelt i Norge
Sikre en relativt jevn og rettferdig distribusjon mellom søkere som når opp

Styret overlot til Fagsjef å foreta den endelige tildelingen og tilskrive klubbene
når midlene er overført NLF og viderefordelt til F/NLF.
2. Orienteringssaker
2.1

Økonomistatus
Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 31. mars 2010. Pr dags
dato var resultatet kr 776.526 bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at
alle inntektene fra Basic er ført mens utgiftene ennå ikke er blitt det. Styret tok
orienteringen til etterretning.

2.2

Medlemstall 31.01.10
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. april 2010. De viser en
nedgang ift på samme tid i fjor. Nedgangen er i sin helhet på tandemelever.
Årsaken her er samme som det ble redegjort for på de to foregående
styrereferatene i 2010, overliggere for 2008 til 2009.
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2.3

Orientering fra Forbundsstyremøtet
F/NLF var ikke representert på siste styremøte NLF så fagsjef orienterte fra
dette.
Implementeringsplanen for NLF/CAMO ble godkjent og F/NLF var blitt
forespurt om de ønsket å oppnevne en representant til styringsgruppen.
Styremøtet besluttet å oppnevne leder F/NLF til dette.
Fordelingen av NIF midler ble foretatt med forbehold før tildelingen er gjort.
Seksjonsmøtene, fagseminaret og Luftsportstinget gjennomføres i 2011 på
Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen og datoene er 2 – 3 april.

2.4

Orientering etter gjennomført B-kurs
Fagsjef redegjorde kort etter gjennomført B-kurs. Kurset ble gjennomført på
Krigsskolen i Oslo. Det var påmeldt 23 kandidater og det var 2 som trakk seg
kort før kursstart. Det ble uteksaminert 19 nye I-2’er. Kravene til forberedelser
før kursstart er justert og økt noe. Håndboka vil bli revidert på dette punktet og
i tillegg er alle HI’er tilskrevet slik at klubbene allerede nå kan forholde seg til
de nye kravene for neste års kursdeltagere. Styret tok orienteringen til
etterretning.

2.5

Operative krav for fallskjermflyging på Rikssenteret
Fagsjef orienterte om endrede krav fra Luftfartstilsynet for fallskjermflyging på
Rikssenteret, der britiske krav i tillegg til de norske skall følges. Saken vil bli
tatt opp på ledermøte mellom ledelsen i LT og NLF. Styret tok saken til
etterretning..

3. Diskusjonssaker.
3.1

Styremøter høsten 2010
Styremøtene høsten 2010 må koordineres med arbeidsutvalgsmøtene. Møteplan
høsten 2010 må besluttes på styremøtet 15. juni. Det bør gjennomføres møter i
august, oktober og desember og ses opp i mot arbeidet i Arbeidsutvalget (Se
neste pkt).

3.2

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i F/NLF. De knytter til seg
nødvendige personer når det trengs. Arbeidsutvalget skal i høst i hovedsak
utarbeide nytt utkast til langtidsplan 2011 – 2012 og 2013-2014 med tilhørende
budsjett. Tidligere erfaring tilsier at dette arbeidet senest bør starte i september.
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4. Eventuelt
Intet
Neste møte er 15. juni kl 17:00 i NLF sine lokaler.
Møtet ble hevet kl. 18:12.

Jan Wang
Referent.
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