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NORGES
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Avholdt som fjernmøte per Teams — 13. september

Deltakere:

Presidentskapet: Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet satt kl. 19:58

Møtet var sammenkalt på bakgrunn av det har kommet signaler om at det i deler av
luftsportsmiljøet diskuteres om det er riktig at forbundskontingenten for modeflflygernes
seniorer (26 — 66 år) fortsatt skal være halvparten av tilsvarende kontingent for Øvrige
seksjoner. Administrasjonens ledelse har på forespørsel bekreftet at spørsmålet vil bli tatt
opp i forkant av årets ting og at saken blir lagt frem for Luftsportstyret.

Oppfølging vedr. forslag til forbundets valgkomité er også ledergruppens ansvar og ble
behandlet på gruppens møte.

Sak 1-06/21 Forbundskontingent for seniormedlemmer i Modellflyseksjonen

Ledergruppen diskuterte sak vedrørende forbundskontingent for seniorer 26-
66 år.

I seks av seksjonene betaler seniorer p.t. 820 kroner pr år (kun KPI justert fra
kr 660 i 2011). Modellflyseksjonens senior-medlemmer betaler 50 % av dette.
Siden denne ordningen ble etablert for mange år siden da Modellflyseksjonen
ikke hadde egen fagsjef og regelverk for å fly modellfly var tilnærmet
fraværende, har driften av Modellflyseksjonen og forutsetningene for å drive
med modellflyging i Norge, endret seg betraktelig.
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Med det regelverket som alle seksjonene i NLF nå må forholde seg til, er det
tilnærmet symmetri mellom seksjonene når det gjelder de sentrale
administrative ressurser som må settes inn for å sikre at våre medlemmer får
best mulig rammebetingelser for å utØve sin luftsportsgren. Det er betydelige
ressurser som går med til dette nå. Ordningen med 50%
forbundskontingent for Modellflyseksjonen blir derfor ikke lenger så enkel å
forsvare overfor resten av NLFs medlemmer.

Ledergruppen ønsker derfor at NLF starter en prosess der Modellflyseksjonens
forbundskontingent for seniormedlemmer (26-66 år) gradvis bringes på linje
med de Øvrige seksjoner. Ledergruppen ser for seg at dette skjer over en
periode på 8 år. Samtidig foreslår ledergruppen å justere forbunds
kontingenten med halvparten av KPI over samme periode, noe som betyr en
realreduksjon i kontingent. Modellflyseksjonens økning over de 8 årene blir
derfor vesentlig mindre enn en dobling.

Ledergruppen ser det også som svært viktig at Modellflyseksjonens
medlemmer blir grundig hørt i denne saken.

Vedtak: Ledergruppen fremmer forslag om at Luftsportstyret til kommende
luftsportsting skal fremme følgende forslag:
«Forbundskontingenten for medlemmer i Modellflyseksjonen i
alderskategorien senior (26 — 66 år) trappes opp slik at den over åtte år
(kontingentårene 2022 - 2029) kommer på samme nivå som øvrige
medlemmer i samme alderskategori. »

Sak 1-07/21 Forslag til valg av leder og nestleder i NLFs valgkomite.

Ledergruppen fikk den 2. august fra Luftsportstyret i oppdrag å samle forslag
på kandidater til forbundets valgkomite som blir foreslått av styrets
medlemmer (sak 047/21). Frist for forslag var satt til 10. september. Det har
kommet inn ett forslag til ny leder og ny nesteleder av NLFs valgkomite.

Vedtak: Ledergruppen har vurdert forslagene som har kommet inn ogfremmerforslag
for Luftsportstyret om at styrets forslag til Luftsportstinget 2021 er at Tone
Bergan (fallskjerm) velges som ny leder av NLFs valgkomite og at Ola Lilloe
Olsen (motorfly og sportsfly) velges som ny nestleder av NLFs valgkomite.

Møtet hevet kl. 20:23
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Asle Sudbø (sign)
president

Protokoll fra møte i NLFs Iedergruppe 2021 05 13. september Side 3


