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NORGES
Protokoll NLFs ledergruppe LUFTSPORTFORBUND

Møte 06/17

Avholdt per telefon — 23. oktober 2017

Deltakere:

Presidentskapet: Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet ble avholdt som telefonmøte. Møtestart kl. 21:30.

Innkallingen til møtet ble godkjent.

Sak L-21/17 Innføring av helseforsikring for ansatte i Norges Luftsportforbund.
I forbindelse med revisjon av personalhåndboken for ansatte i Norges
Luftsportforbund, har spørsmålet om helseforsikring kommet opp. NLF har
fått et meget prisgunstig tilbud fra Storebrand. Den mest nøkterne
forsikringen som nå er tilbudt, hvor ikke fysioterapi inngår samt at den ansatte
må betale en egenandel på kr. 1.000,- dersom forsikringen må tas i bruk, er
det alternativet generalsekretæren innstiller på.
Helseforsikringer er vanlig i norsk arbeidsliv i dag. Det ble en grundig drøfting
av saken, og presidentskapet ser behovet om en helseforsikring for de ansatte
i lys av en stram bemanning i forbundets administrasjon og faglige ledelse, og
konsekvensene en langtidssykemelding kan ha for den daglige ivaretakelsen
av forbundets sikkerhetssystemer m.m.

Vedtak: En enstemmig ledergruppe vedtok at generalsekretæren gis fullmakt til å
tegne helseforsikring for de fast ansatte i Norges Luftsportforbund.
Forsikringen settes i kraft så snart som mulig. 
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Sak L-22/17 Monument i Borre / Horten til minne om Lt. Dons flyging i 1912.
Norsk Aero Klubb var svært sentrale i forbindelse med at det ble reist en
minnesten 50 år etter den historiske avgangen fra Gannestadjordet. Den
opprinnelige plasseringen av monumentet er ikke lenger hensiktsmessig da
det blant annet skal bygges et kjøpesenter rett ved. En lokal gruppe som
jobber aktivt med sjøfarts- og luftfartshistorie har engasjert seg stort i saken.
Et av medlemmene i gruppen er John Inge Backer, nylig pensjonert fra
Luftfartstilsynet og aktiv i vår organisasjon siden guttedagene. John Inge er
villig til å være NLFs representant i arbeidet med å få en riktigere plassering av
minnestenen og oppfølgingen for øvrig. Med den informasjon vi så langt har
funnet frem til, synes det som NLF kan hevde å være eieren av monumentet.

Vedtak: Ledergruppen vedtok å takke ja til John Inge Backers tilbud om å være NLFs
offisielle representant i det videre arbeidet med monumentet til minne om Lt.
Dons flyging i 1912. Hensikten vil være å flytte monumentet til et sted ved
Marinemuseet i Horten, nær Karljohansvern, der den første flyvningen ble
planlagt.

Sak L-23/17 Norges Luftsportforbunds representant i styret for Norsk Luftfartsmuseum.
Rolf Liland har sittet som styrerepresentant i NLM siden før han ble valgt til
l uftsportspresident. Han mener tiden nå er inne for å slippe nye krefter til i
denne posisjonen. NLF har annonsert etter folk som kan være interesserte i å
ta over posisjonen som NLFs styrerepresentant i NLM. Det har kommet hele
seks søknader fra godt kvalifiserte kandidater.

Vedtak: Ledergruppen vedtok å tilby Morten Sletbak Haave plassen som styremedlem.
Ronny Skaar tilbys plassen som Haaves varamedlem til styret. Presidenten vil i
samarbeid med generalsekretæren gi tilbakemelding til alle som har søkt.
Norsk Luftfartsmuseum orienteres om endringen.

Sak L-24/17 Flytjenesten.
Norges Luftsportforbund ble etter luftsporttingets vedtak i 2007 det nye
navnet på organisasjonen. Hele organisasjonen var derved samlet i en juridisk
enhet og med ett felles navn. I forkant av Luftsportstinget 2017 ble det lagt til
rette for en opprydding i de elementer som fortsatt ikke hadde fått
nåværende organisasjons navn. Endring fra NAKs flytjeneste til NLFs
flytjeneste var ett av disse. Det forrige luftsportstyret var helt tydelige på at
også flytjenestens navn bør tilpasses. Det forrige luftsportstyret erfarte
i midlertid at prosessen trenger en bedre forankring i selve gruppen som driver
tjenesten enn hva som ble gjort i forkant av 2017-tinget. Styret valgte derfor å
ikke ta saken opp til realitetsbehandling verken før eller på luftsportsting9.
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Tiden er nå inne for å igjen se på saken. I tillegg til selve navnet legges det opp
til å se på organiseringen av tjenesten, og hvorvidt det bør utredes om flere av
NLFs samfunnstjenlige kapasiteter bør kunne innlemmes i forbundets
flytjenesteorganisasjon.

Vedtak: Visepresident Asle Sudbø skal lede arbeidet på vegne av presidentskapet og
ledergruppen. Det hele skal gjøres i nært samarbeid med flytjenestens ledere
og Motorflyseksjonens styre.

Sak L-25/17 Forberedelser mot Luftsportstyrets møte 07/2017.
Luftsportstyret skal avholde møte i forbundets lokaler på fredag 24. og lørdag
25. november. Fra Luftsportstyrets møte 06/2017 i september ble det
protokollert:

Sak 058/17

Vedtak:

Luftsportstyrets møte 2017 — 07, Den 24. og 25.
november.
Møtet avholdes i NLFs lokaler i Møllergata 39. Oppstart
fredag kl. 17:00 og er planlagt avsluttet kl. 16:00 på
lørdag. Presidentskapet har drøftet strategisamlingens
mål, og anbefaler luftsportstyret om å bruke samlingen
til å fokusere på mål og prosesser for å oppfylle mål i
NLFs utviklings- og handlingsplan, kapitlene:
5. Miljø.
6. Service til klubbene (herunder krav til nytt
medlemssystem)
7. Breddeidrett og medlemsutvikling
8. Konkurranser og toppidrett
9. Barn og ungdom
10. Rekruttering og integrering
13. Kommunikasjon

Luftsportstyret støtter forslaget, og ber ledergruppen
konkretisere mål, oppgaver og prosess, samt
styremedlemmenes forberedelser til samlingen.

På bakgrunn av Luftsportstyrets vedtak ble det avklart at presidenten skal
forberede et underlag som skal sendes ut til styremedlemmene før møte
07/2017. Oppgaven som skal forberedes til strategidelen av det kommende
møtet, forslaget til revidert styreinstruks og delegasjonsreglement samt
forslag til Luftsportstyrets møteplan for 2018 skal sendes ut før øvrige
styredokumenter, tidlig i uke 46. Øvrige dokumenter sendes ut 19. november.

Vedtak: Ledergruppen gikk inn for opplegget som ble fremlagt for planlegging og
gjennomføring av Luftsportstyrets møte 07/2017.
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Sak L-26/17 Seminar/samling for personer som inngår i Norges Luftsportforbunds
ressurspool vedr. hendelser og ulykker i forbundets aktivitet.
Samtlige av forbundets seksjoner har oppnevnt ressurspersoner som har sagt
seg villige til å inngå i en ressurspool på tvers av seksjonene. Det er viktig med
god geografisk spredning. Etter å ha sett på flere mulige tidspunkt for en
samling, har helgen 10. —11. februar 2018 utpekt seg som best egnet.
De personene som har blitt forespurt har ulik bakgrunn, men viktig er det at
alle kan være støttende for det miljøet som måtte ha bli rammet og vil kunne
representere Norges Luftsportforbund på en god måte. I de tilfelle det er
aktuelt å nedsette en granskingskommisjon etter en ulykke, vil det ikke
nødvendigvis være noen sammenheng i sammensetning av kommisjon og
hvem som i første omgang har blitt tilkalt.

Vedtak: Presidentskapet bad generalsekretæren sikre at representantene fra de
enkelte seksjonene er avstemt med seksjonsledere /seksjonsstyrer.
Ledergruppen vedtok at seminaret/samlingen skal avholdes lørdag 10. og
søndag 11. februar 2018. Primært blir det avholdt på / ved Gardermoen og til
tider som gjør at også de som skal reise lengst kun trenger en overnatting.
Generalsekretæren gis ansvaret for det praktiske arrangementet mens den
faglige delen skal han planlegge i nært samarbeid med ledergruppen.

Før presidenten avsluttet møtet ble det en kommentarrunde i f.h.t. hensiktsmessigheten av
telefonmøter. Alle mente dette fungerer meget bra og møteformen kommer også til å bli
benyttet hyppig i tiden fremover.

Telefonmøtet ble avsluttet kl. 22:52.
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R If Liland
Pr sident
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