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Avholdt som telefonmøte. Individuelle telefonsamtaler h.h.v. 10.,

12. og 13. mars 2018.

Telefonmøtet ble avholdt for å avgjøre kun en sak, hederstegn 2018. Saken er oppfølging av

nr. 006/18 fra Luftsportstyrets møte den 12. februar hvor det ble satt ny frist for

nomineringer til 28. februar.

Hederstegnskomiteen (HTK) har avholdt møte etter at fristen har utløpt og det er behandlet

20 innstillinger til ulike NLF-hederstegn samt anbefalinger om å søke seks FAI-hederstegn.

Generalsekretæren har tatt individuell kontakt med hvert enkelt styremedlem. For motorfly

har kontakten vært med varamedlemmet.

Det har blitt besvart med elleve skriftlige tilbakemeldinger til GS som er arkivert som

underlag på saken.

Bakgrunnnen for at saken måtte behandles i telefonmøte og ikke på et fysisk møte er at flere

av tildelingene er planlagt gjort på våren i år. Det neste ordinære møtet i luftsportsstyret er

25. juni.

Luftsportstyrets behandling av forslagene til FAI-hederstegn innebærer å gi eventuell

fullmakt til å søke FAI innen fastsatt tidsfrist. Denne fristen er også før neste ordinære

styremøte.

Følgende har avgitt sin innstilling:

Rolf Liland, president

Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

John Ole Hollenstein, ungdomsrepresentant

Arild Solbakken, ballong

Kristian Moxnes fallskjerm

Ane Pedersen, hang-, para- og speedglider

Sigurd Brattetveit, mikrofly

Espen Bakke, modellfly

Bjørn Skogøy, motorfly (vara)
Arne Wangsholm, seilfly
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Sak 013/18 NLF- og FAI-hederstegn 2018
Saken var oppfølging av sak 006/18 hvor Luftsportstyret på møtet 12. februar
konkluderte med at underlaget ikke kunne være komplett og valgte å sette ny
frist til 28. februar. Hederstegnskomiteen (HTK) avholdt møte den 2. mars. Det
ble da innstilt på totalt 20 av NLFs egne hederstegn samt at HTK foreslår for
Luftsportstyret at det søkes om seks FAI-hederstegn. Alle de 26 innstillingene
og forslagene ble presentert i et samlet oppsett.

Vedtak: Luftsportstyret har enstemmig vedtatt innstillingen fra Hederstegnskomiteen
(HTK) på totalt 20 NLF-hederstegn for tildeling i 2018.
De seks forslagene til FAI-hederstegn ble enstemmig vedtatt og HTK gis i
oppgave å følge opp søknadene i h.h.t. tidsfrister og andre krav satt av FAI.

Rol( Liland

President
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