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Styremøte Modellflyseksjonen – møte 5/2019 

STED: Quality Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim 
TID: tirsdag 12. november 17:00 – 20:00 

Deltakere: 
Leder: Espen Bakke 
Nestleder: Anders Holt Jacobsen 
Styremedlem: Ben-Erik Ness 
Styremedlem: Jonny Rinde Johansen 

Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Fraværende: 
Styremedlem: Alexander Hicks 
Varamedlem: Morten Birkelid 
 
Møtestart 17:00. Styret er vedtaksført. 

 
Saksliste 

42/19 Prosess for re-nominering av Seksjonens FAI-dommere 

Seksjonen re-nominerer den 15. november hvert år seksjonens dommere og tekniske eksperter til 
CIAM, som er FAIs modellflykomité. Jon Gunnar orienterer, og det vises til utsendt internt 
notat/saksunderlag samt brev fra F3A-gruppeleder. 

Vedtak: Tom Erik Sørensen, Tom Erik Holthe, Espen Kvien og Erik Hicks nomineres til internasjonale 
dommere i F3A. Styret forstår konkurransemiljøet slik at det er ønskelig for kompetanseheving at 
dommere med internasjonal erfaring dømmer nasjonale mesterskap. Styret vil derfor innføre en 
ordning fra 2020 hvor FAI-klasser ved behov kan få dekket kostnader for å benytte dommer med 
internasjonal kompetanse.  

43/19 Medlemstall og økonomi 

Medlemmer: Det vises til utsendt medlemstall-oversikt. Nedgangen i antall medlemmer i oktober 
skyldes en feilretting i NIFs database som har gjort at medlemmer i grupper har telt flere ganger. 
Tallene er nå korrekte og viser en vesentlig lavere differanse mellom antall medlemmer og antall 
betalte medlemmer. Det er altså lavere «avskaling» av medlemmer enn tidligere antatt.  Antall 
betalte medlemmer ved overgang til nytt kontingentår 1. november tangerer fjoråret, og det er 
veldig liten usikkerhet knyttet til tallene. Feilen med Nordby IL og to andre klubber hvor vi ikke får 
fakturert kontingent eksisterer fortsatt, og medlemmene teller under «ikke betalte». 
Ny BI-løsning: NIF lanserte nylig en Business Intelligence (BI) løsning fra Microsoft («Power-BI») som 
er basert på medlemsdata fra NIFs database. Det er utviklet et omfattende antall rapporter som kan 
benyttes. Hvert særforbund vil kjøpe et antall lisenser til Power-BI alt etter hvor mange ansatte de 
ønsker skal ha tilgang. NLF sentralt håndterer kjøp og tilgang. I dette verktøyet kan det lages grafiske 
rapporter med NIFs offisielle medlemstall basert på nærmest uendelig mange parametere. 
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Klubber:  

• Corvus i Rakkestad vurderer å melde seg inn (de har tidligere vært medlem) i NLF. 
• Vågen RC og Etne modellflyklubb er slått sammen, og heter nå Vågen RC klubb.  
• Hadeland modellflyklubb har vedtatt å melde seg ut, men vedtaket er sannsynligvis ikke 

gyldig iflg. Lovnorm for idrettslag som krever at vedtaket gjentas på ekstraordinært årsmøte. 
Klubben har heller ikke gitt beskjed til NLF eller kretsen de tilhører, og oppland idrettskrets 
ser inn i saken.  

• Voss modellflyklubb avvikles trolig pga. inaktivitet i flere år. 

Økonomi: Utsendt økonomirapport viser påløpte kostnader og inntekter siden forrige rapport, samt 
inntekter/utgifter hittil i år opp mot årsbudsjett. Det mangler tilsynelatende abonnementsinntekter 
på MI, derfor ligger MI-posten noe etter budsjett. Seksjonen ligger ellers an til å få meget positivt 
resultat i 2019. 

Vedtak: Styret tar rapportene til orientering, og ønsker at NLF fremover vil benytte Microsoft Power-
BI til å rapportere medlemstall med antall medlemmer betalt og ubetalt samt antall medlemskap i 
klubbene, fortrinnsvis fordelt på de ulike medlemskategoriene (barn, ungdom, senior, pensjonist 
osv.) til hvert styremøte. Budsjettet for 2020-2021 bør revideres med ny beregningsmodell for 
konkurransestøtte. 

44/19 Modellflyhåndboka  

Luftfartstilsynet godkjente modellflyhåndboka 14. oktober. Godkjenningen gjelder ny versjon 1.4.1, 
og Jon Gunnar orienterer om de vedtatte prosedyrene ved FPV-flyging, samt forslag til 
kommunikasjon til medlemmer og klubber vedr. håndhevelse av håndboka. Seksjonen skal 
gjennomgå kvalitetsrevisjon internt ila. 2019 iht. NLFs kvalitetshåndbok, og Jon Gunnar orienterer om 
denne prosessen. (Kopi av godkjenningsbrev utsendt.) 

Vedtak: Det publiseres informasjon i medlemsbladet, og Fagutvalget gis i oppgave å utarbeide forslag 
til egenmeldingsskjema for klubbene som kan ta utgangspunkt i Mikroflyseksjonens 
klubbrapporteringssystem, og informasjonspakke til klubbene. Klubbenes årlige egenmelding og 
tilsyn tas opp på klubbledermøtet. 

45/19 Innføring av Forordning (EU) 2019/947 i Norge 

Det vises til sak 37/19 på forrige møte, med informasjon om Modellflyhåndboka og om EASA 
«Standard Scenarios» samt vedtak om deltakelse på EMFU-møte i Friedrichshafen. 

Det ble sendt et notat tirsdag 4. november (utsendt -underlag 05) til styret og fagutvalget, hvor det 
gjøres rede for mulige konsekvenser for NLF ved innføringen av forordning 2019/947 den 1. juli 2020. 
Forordningen erstatter dagens forskrift for droner og modellfly, og vil medføre plikt til å registrere 
seg hos Luftfartstilsynet og merke modellene med registreringsnummer. De nylig publiserte 
veilederne fra EASA fastsetter at Luftfartstilsynet kan godkjenne at NLF registrerer medlemmene på 
deres vegne. Kostnad for dette vet ikke Luftfartstilsynet pr. i dag. Jon Gunnar og Espen orienterer om 
mulige praktiske løsninger på registreringsproblematikken, basert på diskusjoner på EMFU-møtet. 

Siden forrige møte har Luftfartstilsynet invitert til høring vedr. EASAs «standard scenarios». NLFs 
rådgiver Torkell Sætervadet anslår at dette kun er relevant for Luftfartstilsynets godkjenning av 
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droneoperasjoner i kommersiell sammenheng, ettersom forordningen eksplisitt sier at modellflyging 
i klubber og organisasjoner ikke skal avkreves deklarasjon av standardscenario. NLFs høringssvar 
(utsendt) gjenspeiler dette. 

Vedtak: Informasjon om innføring av forordningen publiseres i medlemsbladet. Jon Gunnar tar 
kontakt med Luftfartstilsynet for å tilby forslag til konkrete løsninger for registrering av medlemmer, 
basert på erfaringer fra det britiske forbundet samt de forslag som styret kom fram til i møtet.  

46/19 Klubbledermøte 2020 

I det året det ikke avholdes seksjonsmøte og Luftsportsting bør seksjonsstyrene innkalle klubbenes 
ledere eller annen utpekt representant til klubbledermøte. Det vises til vedtak i sak 40/19: 
«Klubbledermøtet avholdes lørdag 29. februar på Gardermoen. Fredag kveld 28. februar avholdes 
styremøte og felles middag for styrets medlemmer og vara.» Jon Gunnar har gjort avtale med Quality 
Hotel Gardermoen, som ga et godt tilbud iht. NLFs Choice-avtale, og er et hotell vi har godt 
samarbeid med. Styret bør allerede nå fastsette agenda for møtet og fordele oppgaver og ansvar for 
de ulike presentasjonene. 

Vedtak: Tentativ agenda fredag 28. februar 

• Klubblederne inviteres til møte fredag 28. februar kl 18:00 – 20:00, for å evaluere ny 
konkurransestøtteordning og diskutere endringer i FAI/CIAM, herunder prosedyrer for 
innmelding av dommere og tekniske eksperter og den nye FAI ID og modellmerking med 
denne. Gruppeleder Pål Anthonisen som er leder av CIAM Skala subkomité og gruppeleder for 
F4 skala inviteres til å innlede ang. CIAM-prosedyrer. Gruppelederne inviteres også til å delta 
på klubbledermøtet dagen etter. Seksjonen dekker kostnader for tilreisende gruppeledere 
med reisekostnad og inntil 1 natt i enkeltrom for de som måtte ha behov for overnatting. 

• Middag for styret med varamedlemmer, gruppeledere og fagkontakt kl. 20:00 

b) Tentativ agenda for klubbledermøtet lørdag 29 februar:  

10:00 Velkommen/opprop (Espen) 
10:10: Presentasjon av styrets arbeid/årsrapport 2019 (Espen/Anders) 
11:00: Antidoping og Rent idrettslag (Jon Gunnar) 
11:15: Klubbmiljø: Innledning og gruppearbeid 
12:00: Lunsj 
13:00: Klubbmiljø: Presentasjon gruppearbeid og diskusjon 
14:00: Modellflyhåndboka og EU-forordningen 
15:00: Hendelsesrapportering og kontinuerlig forbedring 
 

47/19 Konkurransestøtte 2019 

Seksjonsmøtet vedtok i 2019 endring i konkurransereglementet som innebærer at seksjonen dekker 
kostnaden for deltakeravgift og at denne ikke motregnes støtten. Endringen gjelder for inneværende 
år. 

Vedtak: Forslag til utregnet konkurransestøtte vedtas. Verdenscupfinale dronerace støttes med 
vekttall tilsvarende EM. 
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48/19 Rapport om VM F4 2020 
 
Det vises til utsendt møtereferat fra arbeidsgruppa, som avholdt møte på Jarlsberg flyplass sammen 
med Roger Heggelund fra Jarlsberg luftsportsenter. Anders Holt Jacobsen som deltok på møtet 
supplerte med utfyllende informasjon om status i planleggingen. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

49/19 Informasjon fra NLF 

Jon Gunnar Wold orienterer om pågående saker i NLF og seksjonen: 

• MI øker løssalgspris i 2020, til 129,- pr. utgave. Abonnementsprisen forblir uendret for å 
oppmuntre til at flere abonnerer.  

• Det vises til utsendt notat fra FAI-presidenten. FAI sportslisens vil erstattes av en «FAI Sports 
ID» med flere ulike nivåer, herunder skille mellom deltaker og supporter. Rent praktisk antas 
det at systemet teknisk vil basere seg på dagens løsning som allerede inneholder en såkalt 
FAI ID. NLFs medlemssystem har ingen kobling til denne, men det er allerede fra 2020 krav 
om at pilotene må bruke FAI ID til merking av sine modeller. Gruppelederne blir informert så 
snart vi vet de praktiske detaljene.  

• Santiago Amengual avholdt et vellykket instruktørkurs på Gardermoen lørdag 2/11.  
• NIF har lansert vipps-betaling for medlemskap, noe som gjør betaling av medlemskontingent 

langt enklere. Avgiften for betaling med kort eller vipps, som er 2,99 % av fakturabeløpet har 
nå en kickback til klubben via idrettsandelen, slik at klubben får 10 % av de 2,99 %. Dette 
gjelder fra 1/11-2019. 

• Seksjonen deltar med NM linekontroll F2B og klassemesterskap Weatherman Speed på NM-
veka i 2020, i Stange på Hedmark siste uken i juni. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

50/19 Årsmeldinger fra Linekontroll og F3A 

F3A og F2B har sendt inn årsmelding til NLF (utsendt). 

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning 
 

52/19 Protokollering av sirkulasjonsvedtak 

Protokoll fra møte 04-2019 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon. 

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

53/19 Eventuelt 

Saker som tas opp under evt. nummereres fortløpende: 

53/19 a) Stillingsandel fagsjef. Generalsekretær har foreslått at stillingsbrøk endres fra 75/25 
til 80/20 i favør modellflyseksjonen.  
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Vedtak: Styret godkjenner at stillingsbrøk endres 1/1-2020 

 

Møtet hevet kl 20:30 

Neste styremøte avholdes onsdag 29. januar kl 17:00 på Gardermoen.    
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