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PROTOKOLL.    
   
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 2/12 

Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00  

Sted: NLF, Oslo. 

 

AGENDA 
Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling og av protokoll møte 1/12 
1.2 Tildeling av ungdomsmidler 
1.3 CP midler  
1.4 Koordinator midler/lagstøtte for FS lag NM 
1.5 Søknad om støtte til Voss Gloss 

  
FFL 

JW 

JW 

KL 

JW 

2 Orienteringssaker  

2.1 Handlingsplan 
2.2 Økonomi 
2.3 Medlemskap 
2.4 Luftromsstruktur Vestlandet 
2.5 NM 2012 
2.6 Oppdrag Lofoten 
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3. Diskusjonssaker 

   3.1 Intet  
  

 

4 Eventuelt. 

   4.1 Intet 
  

 

 
 

Tilstede var: Frode Finnes Larsen, Mathias Holtz, Ramsy Suleiman og Stig Berge.  
Forfall: Ingela Reppe og Bodil Leira Stene 

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 2/12 ble godkjent. Protokollen fra møte 
1/12 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent. 
  

1.2 Tildeling av ungdomsmidler 
 
Det forventes at NIF sin tildeling av aktivitetsmidler for ungdom vil bli sendt 
ut i uke 17. Videre vises det til styreprotokoll 1/12 pkt 1.3. Styret har tidligere 
besluttet at ungdomsmidlene skal søkes holdt på samme nivå som i 2011 under 
forutsetningen av at tildelingen fra NIF blir lik eller bedre enn i 2011. Det er 
videre forventet at styret NLF beslutter presidentskapet gis myndighet til å 
fordele ungdomsmidlene iht tidligere fordelingsnøkkel. Styret F/NLF besluttet 
å gi arbeideutvalget myndighet til å fordele midlene internt i F/NLF for å få 
tildelt midlene raskere. Halvparten av midlene vil gå til FS 4/Idrettssatsingen. 
De resterende midlene fordeles etter søknad fra klubbene. Klubbene ble 
tilskrevet 10. april 2012 om dette og søknadsfristen er satt til 1. mai. Formell 
beslutningen vil dokumenteres i styreprotokoll #3 2012.  
 

1.3 Tildeling av CP midler 
 
Fagsjef og landslagsansvarlig la fram en anbefaling om å omprioritere CP 
midlene som i 2012 er på kr 75.000. Da årsmøtet 2011 fikk benkeforslaget om 
å avsette en sum av landslagsmidlene til CP, ble det argumentert med sikkerhet 
og kompetanseheving. Etter innføringen av nye regler for høyhastighets 
landinger, er det oppstått et behov for å utdanne et større antall instruktører 
som skal holde lokale kurs. Dette er tiltak som skal øke sikkerheten og 
kompetansen på en bredere front. Derfor ble det foreslått å avsette hele CP 
potten til klubber som gjennomfører regionale kurs i høyhastighetslandinger 
der andre klubber inviteres til å delta med instruktører som er tiltenkt å drive 
slik kursing lokalt. Ønsket er å få til inntil fem høyhastighetskurs på 3-5 
hoppfelt. 
 
Styret besluttet å følge anbefalingen. 
 

1.4 Koordinator midler/lagstøtte for FS lag NM 
 
Landslagsansvarlige la fram saken. Det er i år satt av betydelige FS 4 midler 
som er tenkt tildelt lokale koordinatorer som skal få opp lysten og motivasjon 
til å etablere FS lag som på sikt skal konkurrere. Dette er også en posisjon i 
klubbene som kan fungere som en oppmann, slik det er diskutert av styret 
NLF. Det har imidlertid vært vist svært liten interesse for dette. Det ble 
fremmet et forslag om at F/NLF i stedet støtter lag som vil satse innen FS 4. og 
som binder seg til å delta i NM 2012. Kravet for å få støtte er at lagene deltar 
med egne midler minimum tilsvarende den summen laget støttes med, og at 
klubbene også skyter inn midler i lagene. Rammen fra F/NLF er på kr 110.000. 
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Landslagsansvarlig vil sende ut mer detaljerte forutsetninger. 
 
Styret besluttet å gå for forslaget om å tildele lagstøtte.    
 

1.5 Søknad om støtte til Voss Gloss 
 
F/NLF har fått en søknad om økonomisk støtte til et nytt jentearrangement, 
Voss Gloss som er tenkt gjennomført i primo august.  Det er søkt om kr 30.000 
i støtte. Initiativtagerne er 22. februar anmodet om å fremme et budsjett for 
hele arrangementet men det er ikke mottatt. Det vises til styreprotokoll #1 2012 
pkt 4 der styret F/NLF tildelte Flying Chicks kr 15.000 for 2012.  
 
Voss Gloss tildeles også kr 15.000. 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.  
 
Dersom det kommer ytterligere lignende arrangementer, vil styret F/NLF måtte 
trekke opp retningslinjer for slik støtte. 
 

2. Orienteringssaker 

 
2.1 Langtidsplanen  

 
Leder F/NLF orienterte om status i arbeidet med langtidsplanen og hvordan det 
videre arbeidet legges opp. Denne saken vil sammen med videre landslagssatsing 
bli hovedsak på styremøtet 23. mai. Innen da skal leder F/NLF og fagsjef utarbeide 
hvilke oppgaver som skal prioriteres i inneværende styreperiode. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.   

 
2.2 Økonomi 

 
Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 17. april 2012. Pga sykdom 
med mer er regnskapet for NLF ennå ikke ferdig revidert. Siden styret har besluttet 
å styre på 2011budsjettet også i 2012, er budsjettet allerede periodisert. Se 
styreprotokoll #1 2012 pkt 1.3.  Økonomisk status er at seksjonen ligger bedre enn 
budsjett. Dette skyldes for det meste store innbetalinger til Basic campen samt at 
flere hoppere betaler sitt medlemskap tidligere enn før.  
 
Styret tok orienteringen til etterretning.   
 

2.3 Medlemskap pr 31.03.12 
 

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. mars 2012. Medlemstallene 
viser en økning ift på samme tid i 2011. Dette er i hovedsak lisensierte hoppere.   
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
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2.4 Luftromsstruktur Vestlandet 
 

Fagsjef orienterte om arbeidet med luftromsendringer på Vestlandet, der det er 
essensielt at F/NLF får spilt inn de stedene det hoppes. F/NLF har allerede en god 
oversikt over dette. Bekymringen går på at det også er signalisert at det kan bli 
endringer i luftromsklassifiseringen. Det vil si at det kan bli en del G luftrom 
(uregulert) som blir omgjort til regulert luftrom. Det vil i praksis kunne bety at 
klubber kommer opp i regulert luftrom (TMA) lavere en de gjør i dag. En 
problemstilling som de siste årene har vært spesielt merkbar på Østlandet. 
 
Styret tok saken til etterretning. 

 
2.5 NM 2012 

 
Fagsjef orienterte om NM løsningen for 2012. Det blir en delt løsning der CP 
arrangeres av Voss FSK under Ekstremsport veko. Klubben har akseptert dette 
men ikke kommet opp med detaljert informasjon. 
 
Øvrig grener arrangeres av Tønsberg FSK på Jarlsberg 7. til 11. august.  
 
Det er verd å merke seg at HM Kongens pokal er satt opp i fallskjermseksjonen i 
2012. Siden det er en delt konkurranse, vil ikke kongepokalen utdeles før alle 
konkurransegrenene er gjennomført. Ut over det vises det til styreprotokoll #1 
2012 pkt 2.7 vedrørende andre problemstillinger ifm kongepokalen. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
2.6 Oppdrag Nord Norge 

 
Fagsjef orienterte om oppfølgeren av Oppdrag Sognefjorden. Det ønskes at det 
blir en fallskjermsekvens i år og det er Bergen FSK sin OT som skal benyttes og 
HI Bergen er den ansvarlige. 
 
En del forhold omkring dette trenger å avklares og HI Bergen er i dialog om dette 
bla med LT. 
 
Styret tok saken til etterretning.  
 

3. Diskusjonssaker. 

 
3.1     Intet 
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4. Eventuelt 
 

4.1    Intet  
 
 

Neste møte er 23. mai 2012 kl 17:00 i NLF sine lokaler. På dette møtet vil 
landslagskapteinene bli innkalt for å drøfte hva som bør gjøres når inneværende 
landslagsperiode løper ut 31. desember 2012. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 18:41. 
 

 
Jan Wang 
Referent. 
 
  


