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PROTOKOLL 

21/18 Medlemstall og økonomi 

Pr. 20. september var det registrert 2766 betalende medlemmer, hvorav 7 er familiemedlemmer og 

42 er støttemedlemmer. Øvrige er fordelt på de ulike alderskategoriene. NLF har ikke system for å se 

medlemmer fordelt på alder slik som tidligere, så det har ikke vært mulig å sammenligne med 

tidligere år, for å eksempelvis se om antallet ungdommer stiger eller synker slik vi kunne tidligere. 

Det gjør det vanskelig å se hvilke kategorier som er berørt av medlemsfrafallet. Sammenligner man 

med medlemstall pr. 30. september har seksjonen et frafall på hhv. 173 medlemmer sammenlignet 

med 2017, og 186 sammenlignet med 2016.  Månedlige purringer og tett oppføling av krav iht. 

vedtak i sak 11/18 fra styremøtet i mai har blitt gjennomført. I tillegg har NLF i starten av september 

purret på samtlige utestående fordringer. Det har ført til mange henvendelser om fakturaer som er 

feil, eller som allerede er betalt, i tillegg til at noen e-poster ikke kommer fram. NLF jobber nå intenst 

med å kvalitetssikre alle medlemskap og vaske adresser (blant annet sees det på mulighet for å sende 

SMS til de e-poster som kommer i retur) slik at fornyelser av medlemskap i 2019 vil forløpe mest 

mulig problemfritt. 

Økonomirapport pr. 31. august ble gjennomgått. Seksjonen har fått om lag 40 % høyere 

rammetilskudd enn foregående år. Tilskudd tildeles på bakgrunn av fjorårstall som er rapportert fra 

klubbene (samordnet rapportering). Økningen skyldes i hovedsak styrking av tilskuddsordningen til 

NIF over statsbudsjettet iht. et tidligere stortingsvedtak, som vi først nå merker effekten av. 

Medlemskontingent ser ut til å bli bedre enn prognosen, tross medlemsfrafall. Den nye 

rapporteringsmalen gir en god oversikt.  

Vedtak: Fagkontakt må tydelig kommunisere seksjonens behov for rapportering av medlemstall pr. 

aldersgruppe til de ansvarlige for medlemssystemet Klubbadmin, slik at dette kan bli tilgjengelig så 

snart som mulig. Økonomirapportering er oversiktlig, og ny rapport med oppdaterte tall pr. 31/10 må 

foreligge til neste styremøte i november. Prognosen for 2018 ble justert med nye tall som følge av økt 

rammetilskudd. Prognosen ligger godt innenfor vedtatt budsjett. 



22/18 Modellflyhåndboka 

Det vises til sak 14/18, vedrørende NLFs høringssvar til oppdatert Forskrift for luftfartøy som ikke har 

fører om bord mv. Forskriftsendringen har blitt behandlet svært raskt i Luftfartstilsynet, og trer i kraft 

1. oktober 2018. NLF fikk gjennomslag for våre forslag i høringssvaret, blant annet har krav til 

bestemmelser for «luftdyktighet» for modellfly blitt fjernet. Forskriften inneholder videre de 

forventede krav til godkjenning av sikkerhetssystem for modellflyging. Medlemmene ble informert 

om sikkerhetsarbeidet ved utsendelse av en nyhets-epost i september, samt utstedelse av 

sikkerhetsbulletin 1/2018 som sendes til medlemmene i uke 39. Modellflyhåndboka ble gjennomgått 

av NLFs kvalitets- og sikkerhetssjef Johannes Mothes i uke 37, og Sikkerhetsutvalget (SU) har nå 

innarbeidet de nødvendige justeringer og Håndboka ble sendt fra SU til styret den 28. september, slik 

at den kan gjennomgås av styret og klubbene før NLF v/generalsekretær iverksetter prosess for 

godkjenning av Modellflyhåndbokas versjon 1.3 som NLFs sikkerhetssystem for modellflyging. Hvis 

godkjenning går i orden vil dette være det vellykkede resultatet av prosessen som seksjonen har 

arbeidet målrettet med helt siden 2011.  

Vedtak: Håndboksarbeidet gis høyeste prioritet. Prosessen med godkjenning må starte uten 

unødvendig opphold, og derfor følge denne ambisiøse tidsplan: 

 Styret gir sine tilbakemeldinger til SU innen mandag 8. oktober 

 Håndboka, med evt. korreksjoner fra styret, sendes deretter til medlemmene på høring med 4 

ukers frist for skriftlige innspill via klubbens styre, fra og med tirsdag 9. oktober. For å unngå 

at medlemsklubbene får unødvendige restriksjoner som følge av at ny forskrift nå trer i kraft 

mye tidligere enn antatt, bør det opereres med kortere høringsperiode enn NLFs prosedyren 

for håndboksrevisjoner anbefaler. Høringen skal publiseres åpent på nlf.no. Endringer skal 

vurderes av SU, og eventuelle endringer i bestemmelsene som følge av innspill skal forelegges 

seksjonens arbeidsutvalg pr. e-post sirkulasjon. 

 NLF v/generalsekretær anmodes deretter om å formelt søke Luftfartstilsynet om å få 

godkjent versjon 1.3 av håndboka som NLFs sikkerhetssystem for modellflyging siste halvdel 

av november. 

 

23/18 Luftsportsting og Seksjonsmøte 2019 

Luftsportstinget og seksjonsmøtene finner sted på Clarion Hotel Air på Sola helgen 6. – 7. april 2019. 

NLF vil innkalle klubbene senest 2 måneder før, som er fristen for innkalling. Seksjonsstyret skal legge 

fram forslag til ny valgkomité, budsjetter, utviklingsplan og kontingenter, samt presentere 

årsrapportene for tingperioden. Styret vedtok i sak 16/18 å revidere seksjonens 

konkurransereglement, for å innføre konkurranse- og uttaksregler for droneracing. Videre skal forslag 

som skal behandles på seksjonsmøtet være sendt til styret senest fire uker i forveien, og disse skal 

behandles av styret.  Det bør gjennomføres et styremøte på starten av året for å utarbeide forslag til 

kontingent og budsjett for neste periode (2019-2021). Det bør legges opp til et møte i mars for å 

gjennomgå eventuelle innsendte forslag, og fastsette styrets kjøreplan for Seksjonsmøtet, herunder 

dagsorden, forslag til referenter, styrets presentasjon, valgkomiteens innstilling mv. Årsrapporten bør 

ferdigbehandles på styremøtet i november 2018, ettersom den skal inngå som vedlegg til NLFs 

sentrale rapport. 

 



Vedtak: Styret avholder møter: 

 Mandag 26. november hos NLF i Møllergata kl. 17:00. Arbeidsutvalget utarbeider utkast til 

årsrapport og utkast til budsjetter. 

 Gardermoen lørdag 19. januar (i forbindelse med et evt. Nordisk møte). På dette møtet vil 

styret legge føringer for og delegere ansvar for utarbeidelse av budsjett-, kontingent- og 

utviklingsplan-forslag som det skal arbeides med fram til møtet i januar. 

 Mandag 18. mars hos NLF i Møllergata. Behandle innkomne forslag og agenda for 

Seksjonsmøtet. 

24/18  Internasjonale møter 

FAIs CIAM høstmøte foregår i Ankara, Tyrkia, pga. befaring av arenaer for det neste World Air Games. 

(Det vises også til vedlagte rapport fra Narve Jensen vedr. WAG) Fra Norge deltar Pål Anthonisen som 

er leder for skalakomiteen i CIAM, og Narve Jensen som 2. visepresident i CIAM.  

Nordisk møte skulle vært arrangert av Finland, men de har ikke innkalt til noe møte, og gir ikke svar 

på våre forespørsler. Sverige ønsker at Norge arrangerer i år. Vi venter på beskjed fra Danmark om 

hva de ønsker. Styret må vurdere om Norge bør/kan påta seg Nordisk møte, og se på når dette 

eventuelt kan gjennomføres.  

Vedtak: Norge vil purre opp Danmark og evt. gjennomføre årets Nordisk møte dersom Danmark også 

ønsker dette. Det foreslås å legge møtet til Gardermoen helgen 18. – 19. januar 2019, for at det skal 

bli nok tid til nødvendige forberedelser. Fra Norge stiller leder og nestleder som delegat. 

25/18 Modellflyseksjonens forsikringsavtale 

Modellflyseksjonen har avtale med WR. Berkley om kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer, 

og valgfrie tilleggsdekninger. WR. Berkley har sagt opp avtalen, grunnet nedleggelse av sin 

virksomhet i Norge. Avtalen utløper ved årsskiftet. Porteføljen er kjøpt opp av Starr Companies, som 

vil gi tilbud på videreføring av avtalen. Videre har fagkontakt henvendt seg til Riskpoint Norge, for å 

innhente konkurrerende tilbud. Det foreligger pr. d.d. ingen konkrete tilbud. 

Vedtak: Styret gir fagkontakt fullmakt til å fremforhandle ny forsikringsavtale for 2019 på vegne av 

seksjonen. Pris, deknings- og servicegrad skal vektlegges når det velges ny tilbyder. Dersom tilbudene 

avviker vesentlig fra inneværende avtale på pris eller dekningsgrad, skal tilbudene forelegges styret 

før eventuell aksept av ny avtale. 

26/18 Gruppeleder F3K 

Seksjonen har fått signaler om at det er ønskelig med egen gruppeleder for klasse F3K. Dette sorterer 

i dag under «F3X», det vil si at Gruppeleder Jo Grini har ansvar for samtlige seilflyklasser, med unntak 

av F3F som ledes av Olav Kallhovd. Styret diskuterte å omorganisere ansvaret for seilflyklassene, slik 

at F3K kan ha en dedikert gruppeleder.  

Vedtak: Styret vil aktivt søke ny gruppeleder for klasse F3K. 

 

 



27/18 Status Handlingsplan 

Handlingsplan vedtatt i møte 2/2018 ble gjennomgått. Punktet vedrørende konkurransereglement 

for droneracing var ikke påbegynt pga. at arbeidet med gjennomføring av NM og deltakelse på VM 

har gått foran. Nye punkter ble lagt til en oppdatert handlingsplan. 

Vedtak: Fagkontakt publiserer oppdatert handlingsplan på nlf.no 

28/18 Protokollering av sirkulasjonsvedtak 

Iht. etablert praksis protokolleres eventuelle vedtak foretatt pr. sirkulasjon mellom møtene formelt i 

protokollen fra første påfølgende styremøte.  

a)  I september vedtok styret pr. sirkulasjon å innlemme F3U droneracing-laget som deltar i 

VM i Shenzhen, Kina i november i konkurransestøtte-ordningen, og at den totale støtten for 

2018 økes slik at øvrige klasser ikke får redusert sin støtte som følge av innlemmelse av ny 

klasse.  

b) Protokollen fra forrige møte ble godkjent pr. e-post sirkulasjon i etterkant av møtet og 

publisert på nlf.no, også dette iht. etablert praksis.  

Vedtak: Vedtakene 26/18 a) og 26/18 b) protokolleres. 

 

29/18 Orienteringssaker 

29-18 a) Status medlemsklubber 

Trondheim droneklubb er innmeldt siden forrige møte. På grunn av en misforståelse vil de 

fleste av klubbens medlemmer først meldes inn fra 1/11 når kontingentåret 2019 starter. 

Klubben står pt. med bare 4 betalte medlemmer.  Jon Gunnar orienterte videre om status på 

arbeidet med rekruttering av nye klubber. 

29-18  b) Rapport fra FAI vedr. World Air Games 

Rapport fra Narve Jensen ble gjennomgått. 

29-18 c) Revidert konkurransereglement i NLF 

I sak 16/18 diskuterte seksjonsstyret å innføre sanksjonsmuligheter ved regelbrudd i 

konkurranser (som for eksempel juks med bruk av telemetri), inn i seksjonens 

konkurransereglement. I mellomtiden har NLF revidert sitt konkurransereglement (vedlagt) 

og det inneholder nettopp slik sanksjonsmulighet. Videre i reglementet er NM-listen 

oppdatert, barneidrettsbestemmelser fra NIF er tatt inn, og reglene for kongepokal er 

medtatt. Nytt reglement vil tre i kraft fra 1/1-2019. 

29-18 d) NM-veka 2019 

NM-veka 2019 avholdes i Stavanger i uke 36. Seksjonene har kort frist til å melde interesse 

for å avholde NM, og hver fagkontakt jobber med dette. Det er av stor betydning at NLF er 



med også i 2019. De aktuelle grenene i NLF er mikro- og motorfly, samt modellfly med 

klassene F3C helikopter og eventuelt Linekontroll. Øvrige seksjoner og modellfly-klasser er 

forespurt, men kan ikke stille.  

29-18 e) Orienteringssak til styret v/Haagen Valanes 

Haagen Valanes informerte styret at han ikke stiller til gjenvalg som nestleder på 

Seksjonsmøtet i 2019. 

29-18 f) Orientering om saker fra luftsportstyret 

Espen Bakke informerte styret om saker som har blitt behandlet på forrige møte i 

Luftsportstyret. 

Vedtak: Styret tar orienteringene a) til og med f) til etterretning 

 Møtet hevet kl 14:15 


