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Protokoll Modellflystyret – møte 5/2020 

Tid: onsdag 11. november kl. 17:00 – 19:00  
Sted: Teams fjernmøte  

Deltakere:  
Leder: Espen Bakke  
Nestleder: Anders Holt Jacobsen  
Styremedlem: Ben-Erik Ness  
Styremedlem: Alexander Hicks 
Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  
Varamedlem: Morten Birkelid 
Fra NLF: Jon Gunnar Wold 
 

PROTOKOLL 

Sak 29/20 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 4/2020 i september ble godkjent pr. e-post sirkulasjon, og deretter publisert på 
nlf.no. Kopi av protokollen vedlagt.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

Sak 30/20 Innføring av forordning (EU) 2019/947 i Norge  

Oppfølging av sak 22/20. Jon Gunnar deltok i møte med Luftfartstilsynet (LT) 30/10. Dette ga svært 
viktige avklaringer om overgangsordning og kompetansekrav, mens registrering er uavklart. LT ga et 
forslag som innebærer individuell registrering. Det ble likevel åpnet for at system for at NLF kan 
registrere medlemmene på deres vegne ble laget i 2021. Dette er svært ønskelig å få på plass. 
Generalsekretær i NLF, som formelt er øverste ansvarlige for sikkerhetssystemet for modellflyging, 
har sendt brev til LT med forslag om prosess for utvikling av registreringsløsning som vil være en 
vesentlig enklere løsning for seksjonen og for medlemmene. Brevet er vedlagt som underlag. Leder i 
fagutvalget Magne Hegstad er informert om brevet, på grunn av de mulige endringene i 
sikkerhetssystemet som avklaringen vil innebære i 2021. 

Vedtak: Informasjon bør gå klubbene, eksempelvis ved at det avholdes nettbasert allmøte for 
klubbene som tillegg til skriftlig kommunikasjon. 
 

Sak 31/20 Skjema for klubbrevisjon 

Iht. NLFs kvalitetssystem og Modellflyhåndboka har NLF et ansvar for å føre tilsyn med klubbene. Den 
praktiske utfordringen med å føre tilsyn med 98 modellflyklubber og -grupper over hele landet er 
betydelig, og fagutvalget har landet på en løsning lik det som sportsflyseksjonen i dag benytter for 
årlig rapportering fra sportsflyeiere og klubber, dvs. et online spørreskjema Skjemaet er utarbeidet 
gjennom flere iterasjoner, og framstår nå som oversiktlig med alle relevante punkter som 
Modellflyhåndboka gir klubbene ansvar for. Skjemaet er bygget opp med såkalt sporvalg. 
Skjemaløsning for tilsyn av klubber ble også nevnt for klubbene på årets klubbledermøte i mars, men 
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videre utrulling ble satt på vent pga. stor arbeidsmengde med korona-relatert informasjonsarbeid 
våren 2020. Skjemaet er klart nå, og styret anmodes om å godkjenne iverksettelse av årlig 
klubbrevisjon med følgende skjema som verktøy:  
https://nlfmodellfly.wufoo.com/forms/modellflyklubber-rapportering-2020/  

Vedtak: Styret ønsker at fagutvalget iverksetter klubbrevisjon. 
 

Sak 32/20 Status pågående saker 

a) Kompetansebevis og NOTAM: Det er utarbeidet sikkerhetsbulletin vedr. kompetansebevis, men 
fagutvalget avventer avklaringer med NOTAM-situasjonen før utsendelse. Alle klubbene har blitt 
forespurt pr. e-post, og informasjonen har avdekket potensielle fallgruver med hensyn til å endre 
prosedyre for å melde NOTAM for modellflyging. Vedlagt referat fra møte i sikkerhetsutvalget.  
 
Etter møtet har fagutvalget innhentet info fra klubbene som flyr modellfly på flyplasser for bemannet 
luftfart. 9 klubber har svart, og de benytter Rakkestad, Bjorli, Fyresdal, Dagali, Lista, Stord, Tynset og 
Starmoen (hovedstripa). Fyresdal benyttes av 3-4 ulike klubber.  På alle stedene følges lokale 
prosedyrer, og ingen rapporterer om hendelser utover de to på Fyresdal som vi er kjent med.  Begge 
hendelsene skjedde under planlagte arrangement, og var forårsaket av at piloten i bemannet fly brøt 
lokale prosedyrer. På Fyresdal flyr Vest-Telen modellflyklubb regelmessig på ukedager og helger, og 
dersom det skulle innføres NOTAM-krav for hver gang de flyr, vil det være en unødvendig byrde for 
klubben som medfører at de må planlegge flyging dager i forveien. Vest-Telen har ikke rapportert om 
hendelser ved ordinær klubbflyging. 

Fagutvalgets vurdering er at NOTAM for modellflyging utstedes ved planlagte arrangement med 
betydelig aktivitet, som treff, konkurranser, treningssamlinger og tilsvarende. 

b) Sikkerhetskampanje med «modellflyvettregler». Det er utarbeidet forslag til 9 modellflyvettregler, 
som blir en del av NLFs sentrale sikkerhetskampanje. Fagutvalget jobber videre med saken. Parallelt 
har Luftsportstyret involvert NLFs sentrale sikkerhetskomité, og arbeider også med å etablere et 
samarbeid med Harald Kroghs minnefond. Kampanjen vil koordineres sentralt, og det er blant annet 
foreslått å være en sentral del av det som kan bli «sikkerhetsåret 2021» som lanseres i forbindelse 
med Luftsportstinget og seksjonsmøtene i mars. 

c) Hendelser og sikkerhet: Det er rapportert en hendelse med personskade siden forrige styremøte, 
av en pilot som fikk propellkutt i to fingre som måtte sys. Han vil bli helt frisk. 

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.  

 

Sak 33/20 Saker i FAI 

Vedlagt resultat av valg i CIAM-komiteen, samt saksliste for det kommende CIAM «E-Plenary». Narve 
Jensen ble gjenvalgt som 2. visepresident i FAI, og Pål Anthonisen ble gjenvalgt som leder av skala 
sub-komité.  
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Seksjonens FAI-representant Narve Jensen har sendt ut kopi av saksdokumenter til gruppeledere og 
styremedlemmene direkte den 4/11. Styret diskuterer sakene. Dersom det er saker av betydning for 
Norge, kan våre representanter Narve Jensen og Tom Erik Sørensen stemme slik styret ønsker.  

Vedtak: Styret ber gruppeledere om å svare direkte til Narve på vegne av sin klasse. Styreleder sender 
evt. innspill som fremkom i møtet til Narve pr. e-post innen møtet 14. november.  
 
 
Sak 34/20 Medlemstall og økonomi 

Vedlagt oversikt med medlemstall oppdatert 31. oktober, samt økonomirapport med periode 
10/2020.  

Seksjonen har hatt en svak økning i antall medlemmer i år, og øker med 1 flere betalende 
medlemmer fra 2019. Den 1. november slutter årets telling, og «kontingentåret 2021» starter. Nye 
medlemmer etter 1/11 vil derfor telle for 2021, slik medlemmer fra 1/11-2019 teller for 2020. 

Økonomien går planmessig, med unntak av MI som har fått økte kostnader og samtidig svakere 
inntekter som følge av både dårlig løssalg og annonsesalg. Noe av dette kan tilskrives pandemien. 
Situasjonen med medlemsbladet bør tas opp i styret når totaloversikt for året foreligger, og evt. tiltak 
innlemmes i seksjonens utviklingsplan for neste periode.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 35/20 Skala-VM 2020 

Skala-VM ble utsatt til 2021. Det pågår nå et arbeid for å kartlegge mulighetene for å utsette det til 
2022 dersom pandemien fortsetter. Vi ønsker at dette skal være et skikkelig verdensmesterskap, 
med deltakere fra Japan, Australia, USA og Argentina. Uten disse blir mesterskapet i praksis 
europeisk. Stevneleder Pål Anthonisen må sikre at arena også er tilgjengelig i 2022, og at CIAM-
komiteen i FAI aksepterer at VM forskyver et evt. EM i 2022 og ber om styrets tilslutning til å arbeide 
videre med mesterskapet under disse forutsetningene. Tilskuddet på 150.000 fra 
Kulturdepartementet videreføres til 2021, og dersom det blir aktuelt å arrangere i 2022 vil NLF be 
departementet om lov til å disponere de tildekte midlene i 2022. 

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at mesterskapet kan utsettes til 2022 dersom stevneleder anser at 
det vil være den beste løsningen for å gjennomføre et verdig VM, og at det er til det beste for 
deltakerne og sporten, men forutsetter godkjenning fra CIAM før det kan endelig besluttes. Anders 
Holt Jacobsen følger opp gruppeleder på vegne av styret, sammen med fagkontakt. 

 

Sak 36/20 EMFU generalforsamling 

På EMFUs online generalforsamling i oktober ble Espen Bakke valgt til styremedlem i EMFU, og 
Haagen Valanes ble gjenvalgt som kasserer. President Dave Phipps og generalsekretær Frank Tofahrn 
fortsetter også. EMFUs økonomi er god. Espen orienterer.  
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Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 37/20 Dato for styremøte i 2021 

I 2021 er det Luftsportsting og seksjonsmøter helgen 19. – 21. mars på Quality Hotell Gardermoen. 
Styret må behandle eventuelle innkomne forslag fra klubbene i perioden 2-4 uker før seksjonsmøtet. 
14 dager før møtene må saksdokumentene være ferdige og sendes klubbene.  

Vedtak: Modellflystyret avholder møte 01/2021 på Quality Hotell Gardermoen fredag 26. februar fra 
kl. 17, med middag og overnatting til lørdag. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil møtet isteden 
avholdes digitalt, onsdag kveld den 24. februar. Endelig beslutning må fattes av styret innen 15. 
januar 2021. Eventuelle saker som krever styrebehandling vil behandles pr. e-post fortløpende, og 
protokolleres i møte 01/2021. Saker som må behandles pr. sirkulasjon mellom møtene, er årsrapport 
for 2020 og innkomne forslag til seksjonshederstegn. 
 

Sak 38/20 Eventuelt 

38/20 a) Klage på landslagsuttak 

Styret har mottatt skriftlig klage på et landslagsuttak, og innhentet informasjon fra gruppeleder. 
Styret diskuterte i hvilken grad de kan gå inn i sportslige vurderinger, og om det er behov for en faglig 
ankeinstans for landslagsuttak.  

Vedtak: Vedtak i sak 16/20 ga gruppeledere utvidet mulighet til å foreta uttak på skjønnsmessig 
grunnlag, grunnet koronapandemien. Styret har ikke mandat til å vurdere gruppeleders uttak, og kan 
derfor ikke behandle klagen. Klagen oversendes gruppeleder, som må begrunne uttaket skriftlig til 
klager.  

 

Møtet hevet 19:30 

 


