
Protokoll 

Styremøte Modellflyseksjonen – møte 4/2018 

STED: NLF, Møllergata 39 

TID: mandag 26. september 17:00.  

Deltakere: 

Espen Bakke 

Haagen Valanes (deltar på Skype) 

Anders Holt Jacobsen 

Per Holmen 

Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Meldt forfall  

Ole Andreas Christensen og John Ole Hollenstein 

 

Saksliste 

30/18 Medlemstall og økonomi 

Pr. 31. oktober var det registrert 2780 betalende medlemmer, mot 2766 den 20. september. Etter 

1/11 er det ikke lengre mulig å telle på samme måte pga. overgang til 2019-kontingenter. Systemet 

teller altså fra 1/11 medlemmer for neste år. Det skaper noen utfordringer, men også mulighet for at 

alle medlemmer nå kan gå inn og betale sin kontingent for neste år. Det jobbes systematisk og godt 

med videreutvikling av medlemssystemet, og behovet for medlemstelling er tydelig kommunisert. 

Likevel vil det ta tid før vi har tilsvarende oversikt som tidligere. Vi savner primært en enkel måte å 

telle 1) betalende medlemmer totalt i seksjonen og 2) antall betalte medlemskap sammenlagt for alle 

klubber, slik vi hadde månedlig kontroll på tidligere. 

Økonomirapport pr. 31/10 ble gjennomgått. Grunnet økt rammetilskudd, reduserte lønnskostnader 

og utsatte instruktørkurs, ligger seksjonen an til å gå i overskudd i år. Regnskapsrapportering på ny 

mal synes å gi god oversikt. Prognosen ble oppdatert iht. det nye rammetilskuddet. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

31/18 Modellflyhåndboka 

Det kom inn høringssvar fra Sarpsborg, Asker, Flystua og Skedsmo. Fravær av tilbakemeldinger kan 

ikke tolkes på annen måte enn at Håndboka er grundig innarbeidet i klubbene, og fungerer bra. Dette 

bekreftes også i de få tilbakemeldingene som har kommet inn. Innspillene som kom var 

gjennomgående veldig gode, og Sikkerhetsutvalget (SU) har innarbeidet disse i en endelig revisjon 

som ble sendt styret i forkant av møtet. Styret tok stilling til om denne utgaven skal gjøres gjeldene i 

klubbene fra 1/1-2019, og sendes til Luftfartstilsynet for godkjenning iht. tidligere vedtak om 

tidsplan. 

Vedtak: NLF ved generalsekretær anmodes om å søke luftfartstilsynet om godkjenning av versjon 1.3 

slik den er utarbeidet av SU, uten unødvendig opphold. Håndboka sendes samtidig til alle klubbene 



med informasjon om at den gjøres gjeldene i NLF fra 1/1-2019. Styret informeres om tilbakemelding 

fra Luftfartstilsynet. 

32/18 Utviklingsplan og budsjett 2020-2022 

Seksjonens seksjonsmøtevedtatte utviklingsplan ble utsendt i forkant av møtet som underlag, og 

gjennomgått i møtet. Styret ga sine innspill til revidert plan som skal forelegges seksjonsmøtet i april. 

EMFU-samarbeid og oppdatering av punktene vedr. sikkerhet og regelverk må oppdateres. Pga. god 

økonomi vurderes kontingenten fryst, konkurransestøtten økt, og kostnad for 

kurs/sikkerhetsseminar i klubbene bør vurderes som budsjettpost. 

Vedtak: Espen og Jon Gunnar skriver ferdig utkast til utviklingsplan, og Haagen og Jon Gunnar lager 

utkast til budsjett på ny mal, begge for behandling på styremøtet i januar. 

 

33/18 Årsrapport 2018 

Da det beklageligvis ikke forelå utkast til årsrapport i tide til møtet, må denne utarbeides og sendes 

til styrets medlemmer pr. sirkulasjon. 

Vedtak: Espen Bakke og Jon Gunnar utarbeider utkast til årsrapport, som sendes til styret for 

godkjenning pr. sirkulasjon 

34/18 Alle med i norsk idrett 

NIF og Luftsportstyret arbeider med prosjektet «Alle med» i norsk idrett. Dette handler om 

inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser, kjønn, alder, og ikke minst fokus på kostnad 

ved å drive organisert idrett. Seksjonen har allerede en rekke relevante tiltak, men vi har potensiale 

til å få til mer dersom det utarbeides en helhetlig plan og budsjett. Saken ble presentert i møtet av 

Espen Bakke. 

Vedtak: Innspillene oppsummeres i en tekst om konkrete inkluderende tiltak i utviklingsplanen, som 

knyttes opp mot en egen budsjettpost. Informasjon til klubbene gis i forbindelse med seksjonsmøtet i 

april. 

35/18 Modellflyseksjonens forsikringsavtale 

Det foreligger på dette tidspunkt kun én aktuell tilbyder av ny forsikringsavtale. Jon Gunnar Wold 

orienterte om prosessen. 

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

36/18 Konkurransestøtte 2018 

Vedlagt utkast til konkurransestøtte-utregning for sesongen 2018.  

Vedtak: Fordeling av årets konkurransestøtte godkjennes. 

 

 



 

37/18 Status Handlingsplan 

Vedlagt handlingsplan vedtatt i møte 3/2018. Ansvarlige for de ulike sakene rapporterte status, og 

nye saker ble lagt til.  

Vedtak: Jon Gunnar publiserer oppdatert handlingsplan på nlf.no 

38/18 Protokollering av sirkulasjonsvedtak 

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

protokollen fra første påfølgende styremøte. Protokollen fra forrige møte godkjent pr. e-post 

sirkulasjon i etterkant av møtet.  Protokollen finnes her: 

http://nlf.no/modellfly/protokoller-fra-seksjonsstyrem-ter-2017 

Vedtak: Vedtaket protokolleres. 

39/18 Orienteringssaker 

39-18 a) Status medlemsklubber 

Toten droneklubb er innmeldt. De har p.t. 11 medlemmer. 

39-18 b) NM-veka 2019 

Modellflyseksjonen arrangerer NM i linekontroll under NM-veka 2019 i Stavanger i uke 36. 

Forus RC klubb er ansvarlig, sammen med gruppeleder Clamer Meltzer. 

39-18 c) Nytt fra luftsportstyrets møte og strategisamling 

Espen Bakke orienterte om viktige saker Luftsportstyret jobber med, og viste til sakslisten fra 

luftsportstyrets møte fredag 23/11 og strategisamling lørdag 24/11. 

40-18 d) Anlegg 

Sørlandets RC klubb er i prosess for å få godkjent utvidelse av sin modellflyplass som 

spillemiddelprosjekt.  

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

Møtet avsluttet 20:10. 

Neste møte avholdes på Gardermoen lørdag 19. januar.  

http://nlf.no/modellfly/protokoller-fra-seksjonsstyrem-ter-2017

