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Modellflyseksjonens klubbledermøte 2014  
 

Lørdag 1. mars 2014, kl. 10:00 – 16:00  
Best Western Gardermoen Airport Hotell 
 

 
 
Modellflyseksjonens styre innbyr lederne i klubbene/gruppene til Western hotell 
Gardermoen lørdag 1. mars. 2014. 
 
Agenda 
Tidspunkt Sak 

10:00 – 10:10 Velkommen!  
Godkjenning av dagsorden, valg av referent, opprop av klubbene 

10:10 – 10:30 Seksjonens økonomi 
Gjennomgang v/Nestleder Haagen Valanes 

10:30 – 11:00 Modellflyåret 2013 
Seksjonens årsmelding for 2013 v/Styreleder Asle Sudbø 

11:00 – 12:00 Din klubb er best… eller? 
Hvorfor får klubben ingen nye medlemmer, og hvorfor gidder ingen å være 
med i styret? Tom Brien om klubbdrift, engasjement og rekruttering 

12:00 – 13:00 Lunsj 
 

13:00 – 13:40 Lyden av modellfly – en veileder om støy 
Hvilke støygrenser gjelder? Hva er visuell støy? Hvordan kan klubben 
håndtere støyklager? Presentasjon av Modellflyseksjonens nye veileder for 
støyproblematikk 

13:40 – 15:30 Revidert modellflyhåndbok 
Fagsjef og SU presenterer versjon 1.1 av Modellflyhåndboka  

15:30 – 16:00 Eventuelt  
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Om ledermøtet 
 
Etter vedtaket på NLFs Ting avholdes de formelle seksjonsårsmøtene og tinget bare 
hvert annet år. Neste årsmøte/ting blir i 2015. I det året det ikke avholdes årsmøter 
og ting skal seksjonene innby klubbene til ledermøte. Loven sier følgende om 
ledermøtet: 
 

Hensikten med ledermøtet er å holde klubbene og seksjonsstyrene gjensidig 
informert om det arbeidet som pågår i styret og om de saker som opptar 
klubbene. Ledermøtet har ingen formell status, men seksjonsstyret kan 
fremlegge saker, som ikke er seksjonsmøte- eller tingsaker (jfr.NLF/NAKs lov  §§ 
14-5 og 11),  for ledermøter til avgjørelse. 

 
Til ledermøtet innbys primært klubbens leder. Dersom leder ikke kan stille oppfordrer 
vi til at klubben sender nestleder eller annen representant.  
 
Påmelding: 

Alle påmeldinger skjer via NLF.no med følgende skjema: 
http://nlf.pameldingssystem.no/ledermotemodell 
 
Reise og reisekostnader 
Deltakerne (klubben) må selv bestille og betale reise til/fra Gardermoen. 
Reisekostnadene for en deltaker fra hver klubb vil bli avregnet etter 
reisefordelingsprinsippet. For å holde reisekostnadene så lave som mulig oppfordres 
de av deltakerne som har behov for flyreise om å bestille billetter så snart som mulig, 
slik at det er mulig å benytte flyselskapenes tilbud om billige billetter. SAS 
Sportsbillett kan bestilles på SAS.no med kode luft999. Prisen for ”sportsbillett” er 
den høyeste pris som vil bli akseptert som grunnlag for reisefordelingen. Sjekk også 
Widerøe eller Norwegians lavpriskalender og bestill i god tid. 
 
Overnatting 
Hver deltaker er selv ansvarlig for å bestille og evt. overnatting. Kontakt hotellet på 
telefon 63 94 95 00 eller e-post bookingsjef@osloairporthotell.no .  
Vi har avtalt følgende priser med hotelldirektør Gretha Lysgård Kurland: 
 
Rom/frokost i enkeltrom pr. rom pr. døgn  kr. 720,-  
Rom/frokost i dobbeltrom pr. rom pr. døgn  kr. 840,-  
 
Deltakerne får gratis internett, og parkering og kaffe/te/frukt og kaker i pausene møtedagen. 

 
For informasjon om hotellet: http://www.osloairporthotell.no/ 
 

 

Vel møtt!  
Med vennlig hilsen, 
 
Asle Sudbø 
Styreleder – MF/NLF 
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