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Protokoll fra Styremøte Modellflyseksjonen –  

Møte 1/2023 

Tid: lørdag 7. januar kl. 10:00  

Sted: Forsvarets Flysamling, Gardermoen 

Tilstede: 

Leder: Espen G. Bakke  

Nestleder: Anders Holt Jacobsen  

Styremedlem: Ben-Erik Ness (forsinket fly, inne kl. 12:30) 

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  

Varamedlem: Jon Arne Iversen (forlot møtet kl. 14:30) 

Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Forfall: 

Styremedlem: Alexander Hicks 

 

SAKSLISTE 

Sak 01/23 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 6/2022 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon, og deretter publisert på nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

 

Sak 03/23 Medlemstall og økonomi 
Medlemstallet er «all-time-high», men andelen betalte er noe lavere enn tidligere. Antall 
betalende i 2022 er 3030 i fjor var tallet 3179, 149 (5 %) høyere. Dette gir grunn til bekymring, 
men kan ha sammenheng med mindre intense purrerutiner. 
 

Vedtak: Månedlig purring fra NLF og oppfordring til klubbene om å følge opp egne 

medlemmer. 

Økonomirapporten mangler inntekter, og egner seg dermed ikke som styringsverktøy. 

Prognosen fra november viser at seksjonen vil gå mot et underskudd på ca 350 000. 

   

Sak 04/23 Riksanlegg for modellfly. 

Saken er tatt videre fra Sak 41/22. 

Drift og ansvar for NLF-seksjonenes anlegg er gjenstand for endring, og vil også påvirke 

modellflyseksjonen. Videre arbeid vil påvirkes av dette. 

Det gjøres vurdering av ulike lokasjoner. 
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Vedtak: Mulighetene for å etablere modellflyplass utredes videre. Det skal tas kontakt med 

grunneiere og sjekke behov hos de ulike modellflyklassene. 

Sak 05/23 Evaluering av MI 

Kostnader og inntekter for MI er vedlagt saken og gir et inntrykk av den økonomiske belastningen MI 

påfører seksjonen. På møte 05/22 ble det vedtatt at styret skal fremlegge ulike forslag til 

betalingsmodeller på seksjonsmøtet.  

Kostnader, MI 05/2022:  

Trykk og frakt til Norge og Sverige 52 812 

Distribusjon (Kun posten): 47 988 

Grafisk produksjon 33 250 

SUM 134 050 

Inntekter per nummer er ca 35 000. Dette betyr et samlet underskudd per nummer på ca 100 000 

per nummer. 

Vedtak: Undersøker kostnader for alternative leverandører for 4 utgaver per år 

Jobber frem beslutningsgrunnlag som presenteres på seksjonsmøtet  

   

 

Sak 06/23 Forberedelser til Tinget og seksjonsmøte 

Se vedlagt saksliste for seksjonsmøtet. 

Vedtak:  Det ble lagt inn saker under agenda for seksjonsmøtet:  

 

7. Behandle innkomne forslag og saker. – MI, veien videre og mandat for videre 

arbeid med riksanlegg  

 

8. Forslag til seksjonskontingent 

 

Punkter til fagmøte ble vedtatt og ført i eget dokument 

 

07/23 Status for godkjenning av Modellflyhåndboken 

Modellflyhåndboken ble midlertidig godkjent frem til 30.06.2023 under vilkår. Status ble orientert av 

Jon Gunnar Wold. 

Vedtak: Informasjonen ble tatt til etterretning. NLF har sendt vedtaket i retur og bedt om vedtaket 

endres. 

Møtet hevet kl. 16:00 

 


