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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 1/12 

Tid: Onsdag 8. februar kl 17:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
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Tilstede var: Frode Finnes Larsen, Mathias Holtz, Bodil Leira Stene, Stig Berge og Jenny 
Hagemoen (F/NLF representant i ungdomsutvalget) 
Forfall: Ingela Reppe og Ramsy Suleiman 

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien (Landslagsansvarlig)  
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1. Beslutningssaker.  

 
1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll  

  

Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/12 ble godkjent. Protokollen fra møte 
6/11 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent. 
  

1.2 Årsberetning 2011 
 
Utkast til årsberetning med unntak av den økonomiske bunnlinjen samt 
sluttbemerkning til Leder F/NLF var sendt ut for uttalelse på forhånd. Den 
økonomiske bunnlinjen vil gi seg selv etter revisjonen. De deler av 
årsberetningen for 2011 som ble presentert ble godkjent. Årsberetningen vil 
sendes NLF for å bli samkjørt med resten av NLF sine årsmeldinger for 2011. 
Disse vil om ett år bli koordinert årsmeldingene for 2012 og inngå som 
saksgrunnlag til luftsportstinget og seksjonsmøtene i 2013. 
 

1.3 Budsjettforutsetninger 2012 
 
Fagsjef orienterte om det økonomiske resultatet for 2011. Resultatet før 
revisjon er på 717.237. Dette er kr 1.017.237 bedre enn budsjett. Dette skyldes 
i hovedsak at planlagt aktivitet i forbindelse med FS 4 satsingen og 
vedlikeholdet på rikssenteret ikke har blitt realisert fullt ut. De andre årsakene 
er høyere medlemsinntekter samt streng budsjettstyring. Styret besluttet 
følgende for 2012: 
Kr 218.000 legges til FS 4 prosjektet som blir kr 550.000 
Kr 170.000 legges til vedlikeholdsmidlene/ØÆ som blir kr 470.000  
Kr 20.000 legges til Styret F/NLF som blir kr 70.000. 
Kr 200.000 utgjør ungdomssatsingen hvorav 100.000 er satt av til fordeling til 
klubbene etter søknad. 
 

1.4 Søknad om støtte til Flying Chicks 
 
Arrangør av Flying Chicks har søkt om støtte på kr 30.000 til arrangementet. 
Styret anser arrangementet svært viktig. Søknaden om støtte er tredoblet i 
forhold til i 2011. Styret klarte ikke å lese hva som konkret lå til grunn for 
denne økningen, ut fra søknaden og budsjettet. I tillegg er styret kjent med at 
det også er fremmet en søknad på kr 50.000 til NLF som er en femdobling ift 
2011. Styret fattet følgende beslutning: Det innvilges kr 15.000 i støtte til FC 
2012. Fagsjef fikk fullmakt til å finne hvilket resultatområde som skal belastes. 
Ved kommende søknader ønsker styret at tidligere regnskap vedlegges og at 
endringer/økninger i støtten og budsjettet konkretiseres samt knyttes opp mot å 
få med flere jenter, eller flere jenter med på kurs, sikkerhetsarbeid rettet mot 
jenter, og lignende. 
 

1.5 Agenda for ledermøtet 
 
Styret gikk gjennom punktene som skal opp på agendaen på ledermøtet 25. 
februar. Styret vil presentere sin nyutviklede strategi og handlingsplan. Det vil 
videre bli gitt en redegjørelse for hva styret har gjort til nå ift langtidsplanen og 
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hva styret vil fokusere på fram til seksjonsmøtet 2013. Styret ønsker en dialog 
mht hvilke forventninger klubbene har til F/NLF og ber representantene til 
ledermøte tenke gjennom dette slik at det blir en reell dialog. 
 
Agenda for ledermøtet vil bli sendt ut så snart den er ferdig.  
 

1.6 FS 4 satsingen 
 
Landslagsansvarlig la frem prosjektdokumentasjonen for FS 4 satsingen. 
Planen og dokumentasjonen har vært under utvikling i 2011 og bygger også på 
erfaringer høstet i 2011. Styret stadfestet planen og prosjektdokumentasjonen 
vil legges ut på hjemmesiden i tillegg til at den blir sendt til alle klubber, så 
snart den er renskrevet. 
 
I forlengelsen av presentasjonen og gjennomgangen fremmet 
landslagsansvarlig et forslag til en arbeidsgruppe som skal se på hva F/NLF 
skal legge i idretts- og toppidrettssatsingen fra og med den nye langtidsplanen 
2013. Arbeidsgruppen skal gjøre en uavhengig vurdering av toppidrett og 
betydningen denne har for fallskjermsporten, og sikre en god og forankret 
beslutning på seksjonsmøtet 2013. Det vil bli orientert om dette på ledermøtet. 
Denne saken må også ses opp i mot NLF sitt pågående arbeid med 
idrettssatsing. 
  

1.7 Oppdrag til SU 2012 
 
Oppdraget til SU fra Styret F/NLF de foregående årene har vært som følger:  
 
Sikkerhets- og utdanningskomitéen, skal legge forholdene til rette for en høy 
operativ aktivitet på et akseptabelt sikkerhetsmessig nivå. Dette skal skje 
gjennom utdanning av operativt personell, samt å trekke retningslinjer for og 
utøve kontroll over operativ drift. Det er en målsetning å unngå ulykker 
gjennom forebyggende arbeid. SU skal utvikle og opprettholde kontroll- og 
utdanningssystem som ivaretar sikkerheten og kunnskapen innenfor 
materielltjenesten. 
 
Styret stadfestet at oppdraget ligger fast også i 2012. 
 

1.8 Ungdomsmidler 
 
Det vises til pkt 1.3. F/NLF forventer at NIF vil bidra med omtrent samme sum 
til ungdomssatsingen i år som i fjor. Dette vil være klart i mai. Søknadsfrist vil 
være 1. mai. Det kommer egen invitasjon med søknadskriterier når disse er 
klare fra NIF. Rapporteringsrutinene vil bli noe skjerpet. Det skal bla vises til 
antallet som har nytt godt av midlene, hvilke aldersgrupper og kjønn de 
tilhører. Beslutning om tildeling skal fattes på styremøtet 23. mai. 
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2. Orienteringssaker 

 
2.1 Økonomi  

 
Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 31. desember 2011. Se for 
øvrig pkt 1.3 over. Beslutningene i pkt 1.3 er fattet på bakgrunn av orienteringen. 
Styret tok orienteringen til etterretning.   

 
2.2 Medlemskap pr 31.12.11 

 
Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2011. 
Medlemstallene viser en økning ift på samme tid i 2010 på 410. Disse som 
fordeler seg likt mellom tandem elever og lisensierte hoppere. Styret tok 
orienteringen til etterretning. 

 
2.3 Aktivitetstall pr 31.12.11 

 
Fagsjef orienterte om aktivitetstallene for 2011. F/NLF gjorde 59.929 hopp 
hvorav 2.949 tandem. Totalen viser en liten nedgang ift 2010 mens antallet 
tandemer viser en økning ift 2010. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
2.4 Hendelser 2011 

 
Fagsjef orienterte om arbeidet med statistikken for 2011. 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 26. februar. SU vil på 
samme møte gå gjennom mer detaljerte hendelser. Det ble innrapportert 164 
hendelser. Det var ett dødsfall og 40 skader, hvorav 3 var alvorlige. Det var 76 
reserver, 35.5 % av reservetrekkene er gjort av elever og A hoppere. Det var 6 
AAD fyringer, hvorav 3 var kvalifiserte redninger. Deles hendelsene opp på 
halvårsbasis, blir det EN hendelse pr 286 hopp i første halvår og EN hendelse pr 
446 hopp i andre halvår. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 
2.5 Idrettsregistreringen 

 
Fallskjermseksjonen var den eneste seksjonen som hadde rapportert ferdig da 
fristen for dette gikk ut. Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

2.6 Orientering fra styremøtet i NLF 
 

Leder F/NLF orienterte fra styremøtet i NLF som ble holdt 30. januar 2012.  
Hovedsak var tilsetting av ny generalsekretær. John Eirik Laupsa er tilsatt som ny 
generalsekretær i NLF fra 1. mars 2012. John Eirik Laupsa kommer fra stillingen 
som seniorrådgiver i NLF. 
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Andre aktuelle temaer for styret NLF er: 
 
Luftsportsuka vil bli gjennomført på Starmoen en utvidet helg ultimo juli. Den har 
til hensikt å legge til rette for aktivitet på tvers av seksjonene.  
 
Det søkes om utstyrsmidler, men mange klubber som får innvilget tilskudd 
benytter seg ikke av det. Dette er en bekymring da det på sikt kan medføre at NIF 
reduserer tildelingen. 
 
Det er tatt et initiativ for å etablere et kvalitet og sikkerhetsdokument som skal 
fungere som en overbygning av seksjonenes sikkerhetssystemer.  
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
2.7 Status NM 2012 

 
Bodil Leira Stene orienterte om status vedrørende NM 2012.  Det er ikke kommet 
inn bud på NM i det formatet som skulle forsøkes i 2012, jfr protokoll # 5/2011 
pkt 2.2. Konkurransekomiteen foreslo derfor at det utlyses ny budrunde på NM og 
at det blir i samme format som de siste norgesmesterskap og at det settes en kort 
søknadsfrist. 
 
Det ble også orientert om at Kongepokalen er satt opp i fallskjerm i år. Det ble 
anbefalt at den tildeles vinneren uansett gren som oppnår det beste resultatet målt 
opp mot internasjonalt nivå. Videre ble det orientert om kriteriene for tildeling av 
Kongepokalen der det minimum skal være 8 deltagende lag i lagkonkurranser og 
minimum 15 utøvere i individuelle grener. 
 
Styret sluttet seg til anbefalingen.  

 
2.8 Handlingsplan/Strategisamlingen 
 

Leder FNLF redegjorde for hva som skal gjøres for å få ferdig F/NLF 
handlingsplan til ledermøtet. Styret vil foreta en prioritering hva som skal være 
satsingsområder fram til seksjonsmøtet i 2013. dette vil bli gjennomgått og 
diskutert på styremøtet 24. februar, før det fremlegges for ledermøtet dagen etter.. 

 
3. Diskusjonssaker. 

 
3.1     Henvendelse om representasjon ved kat 1 konkurranser 

        
Det er kommet inn en forespørsel om å se på de norske kriteriene for deltakelse på 
FAI kategori 1 konkurranser og ev foreta justeringer av disse. Henvendelsen var 
spesifikt rettet mot årets VM og FS 4 åpen klasse der Norge presumptivt ikke 
stiller lag. Styret drøftet saken, og konkluderte at de ikke kom til å revidere 
statuttene. Samtidig vil styret presisere at alle søknader som måtte komme om å 
representere Norge internasjonalt, ses positivt på og vil bli seriøst behandlet. 
Styret ser på dagens statutter som veiledende. Ved en ev innvilgelse av en søknad, 
kan det ikke påregnes noen økonomisk støtte.   
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4. Eventuelt 
 

4.1    Intet  
 

Neste møte er 24. februar kl 17:00 i NLF sine lokaler. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20:28. 
 

 
Jan Wang 
Referent. 
 
  


