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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Ekstraordinært styremøte  

Tid: Mandag 25 oktober kl 17:30  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Formalia 

1.1 Godkjenning av innkalling 
 

  
TKB 

 

2 Orienteringssaker 

2.1 Økonomi  
  

JEW 

 

 

3. Diskusjonssaker med beslutning 

   3.1 Kontrakter for landslaget i FS 4 
   3.2 Ny modell for idrettssatsing for FS4 

  

TKB 

TKB 

4 Eventuelt. 

Intet  
  

 

 
 
 

Tilstede var: Thomas K Becke, Mathias Holtz, Ramsy Suleiman, Kine Hee Steen, Frode 
Finnes Larsen 
Forfall: Inger Aakre  
Fra administrasjonen: Knut Lien (Landslagsansvarlig) og Jan Wang (referent). 
 

 
1. Formalia.  

 
1.1 Godkjenning innkalling og saksliste 

  

Fallskjermlandslagene er i utgangspunktet ikke gjenstand for styrebehandling. 
Styremedlem Ramsy Suleiman hadde imidlertid bedt om et styremøte for å 
behandle beslutningen om ikke å fornye utøverkontraktene for FS 4 landslaget 
etter 31.12.10. Derfor ble det innkalt til ekstraordinært styremøte. Tilsendt 
innkalling og agenda for ekstraordinært styremøte ble godkjent. Styremøtet 
begrenses til å omhandle Landslaget i FS 4, X3M4S. 
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2. Orienteringssaker 

 
2.1 Økonomistatus  

 
Fagsjef og Landslagsansvarlig orienterte om den økonomiske situasjonen i 
F/NLF generelt og for landslagene spesielt. Status for lagene er et overforbruk 
for 42 Freefly på 68.219, men laget skal før årsskiftet ha tunnelcamper som 
genererer inntekter, et underforbruk for Sweet Freefly på kr 27.853 og for 
X3M4S et overforbruk på kr 66.049. Styret tok orienteringen til etterretning.  
 

3. Diskusjonssaker med beslutning. 

 
3.1 Landslagskontraktene for FS 4 landslaget 
 

X3M4S ble tatt ut som landslag under uttaket høsten 2009. Uttaket ble gjort av 
arbeidsutvalget i F/NLF med daværende landslagsansvarlige og fagsjef. I 
tillegg var det innhentet FS 4 kompetanse for å få vurdert utøverne individuelt 
og som lag. Individuell vurdering tilsa at grunnkunnskapene var gode nok til å 
bli tatt ut som lag, men at kvalifikasjonene lå lavere enn ved de foregående 
landslagsuttakene. Konklusjonen var at laget måtte få en tett oppfølging om de 
skulle lykkes. Derfor ble det også umiddelbart planlagt og gjennomført en 
landslagssamling i oktober 09 samt en oppfølging i juni 10. Intensjonen var å 
holde laget sammen i en treårsperiode frem til 2012. Så sent som på 
landslagssamlingen juni 10 var det ingen tegn på problemer for laget.  
 
Ultimo august, kom det imidlertid en henvendelse fra laget om hjelp til å få et 
avklaringsmøte pga interne konflikter og motivasjonsproblemer. Da laget ikke 
kunne enes om de ulike møtealternativene som ble foreslått, ble dette møtet 
først berammet til 28. september 2010. Dette ble det orientert om på styremøte 
4/10 jfr pkt 2.7 i protokollen. I forlengelsen av orienteringen, ble det diskutert 
hva et utfall av disse problemene kunne bli og hvilke utfordringer 
arbeidsutvalget kunne komme til å stå over for. Styret tok kun orienteringen til 
etterretning og mulige løsninger ble ikke realitetsbehandlet og som sådan ble 
intet protokollført. 
 
 Før det planlagte møtet 28. september, trakk ett av lagets medlemmer seg og 
det var da pr definisjon heller ikke lenger noe lag. Laget gjorde en henvendelse 
om å bli supplert med en dansk utøver som også hadde vært på uttaket i 2009. 
Laget hadde også kontaktet vedkommende direkte. 
 
Basert på diskusjonen som fant sted på styremøte 4/10 og utviklingen etter 
møtet, vurderte arbeidsutvalget den nye situasjonen. Sett i relasjon til 
konklusjonen fra uttaket om sportslig potensial, faktisk progresjon, oppnådde 
resultater og at laget nå var vesentlig svekket, aktualiserte det seg et alternativ 
om ikke å fornye kontraktene. Forut for dette hadde laget selv måttet redusere 
sitt ambisjonsnivå flere ganger. Arbeidsutvalget rådførte seg igjen med flere FS 
eksperter og det kom inn nokså entydige anbefalinger. Det ble blant annet 
ettertrykkelig påpekt at målsettingen i F/NLF langtidsplan om å etablere seg 
blant de beste lagene i verden ikke ville kunne realiseres gitt lagets potensial og 
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ressurser. Innspillene fikk arbeidsutvalget til å konkludere med at kontraktene 
ikke skulle forlenges. 
 
Etter en lengre diskusjon, der alle sider av saken ble belyst, sluttet styret F/NLF 
seg, etter avstemning, til beslutningen i arbeidsutvalget om ikke å videreføre 
kontraktene med FS 4 landslaget.   
  
 

3.2 Arbeidet med ny modell for FS satsingen 
 
Basert på diskusjonen ref pkt 3.1 besluttet styret at arbeidsutvalget skulle jobbe 
videre med en ny modell for FS satsingen i F/NLF. Modellen skal innarbeides i 
utkastet til langtidsplan som styret skal legge frem for seksjonsmøtet 2. april 
2011.  Det skal i ifm arbeidet med den nye modellen trekkes inn personer med 
høy nasjonal og internasjonal FS kompetanse og som har konkurrert på høyt 
nivå. Det er ikke utelukket at medlemmer av X3M4S kan få roller i den nye 
modellen.  

 
4. Eventuelt 
 

 4.1 Intet 
 

 
Neste møte er 8. desember kl 17:00 i NLF sine lokaler. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20:23. 
 

 
Jan Wang 
Referent. 
 
  


