Styremøte Modellflyseksjonen – møte 1/2020
E-POST MØTE UTSENDT TIRSDAG 07.01.2020
Deltakere:
Leder: Espen Bakke espen@gjardar.com
Nestleder: Anders Holt Jacobsen ahjdiv@online.no
Styremedlem: Ben-Erik Ness benerik@start.no
Styremedlem: Alexander Hicks ahicksno@gmail.com
Styremedlem: Jonny Rinde Johansen jonnyrinde@me.com
Varamedlem: Morten Birkelid mortenprivv@gmail.com
Besvart innen fristen: Samtlige.

PROTOKOLL
01/20 Seksjonens medlemmer i sentrale komiteer
NLF har etablert et system for oppnevnelse av seksjonsrepresentanter til NLFs sentrale komiteer, slik
at etter hvert luftsportsting og seksjonsmøte får de nyvalgte styrene ansvar for å oppnevne (eller reoppnevne) medlemmer til komiteen innen utgangen av året. Komitemedlemmene virker da i to år fra
påfølgende år, dvs. at dere som er valgt inn i styret i 2019 har ansvar for å oppnevne medlemmer i
komiteene for perioden 2020-2022. Seksjonen har tidligere behandlet dette og vedtok da at Jonny
Rinde Johansen ble representanten i luftromskomiteen, og at Jon Gunnar «holdt fortet» i
anleggskomiteen inntil vi fant en person til den rollen. For det nyopprettede jentenettverket og NLFs
sentrale sikkerhetskomité valgte modellflystyret å avvente til komiteene fikk utarbeidet sine
mandater. Nå foreligger disse, og Espen og Jon Gunnar har aktivt rekruttert kandidater. Det kom litt
bardust på oss alle at Luftsportstyret ønsket vararepresentanter til tre av komiteene, for å øke
sannsynligheten for at seksjonene var representert i møtene. Disse foreligger det også forslag på. Av
praktiske årsaker er Jon Gunnar foreslått som vara i anleggskomiteen ettersom han likevel deltar i
anleggskomiteens møter, og at dette er en fagkomité.
Oversikt over komité, komitéleder og kontaktperson i administrasjonen:

Morten Birkelid er modellseksjonens representant i Ungdomskomiteen, og Audun Thinn er medlem i
hederstegnskomiteen. Begge er direkte oppnevnt av Luftsportstyret. Seksjonen er ikke forespurt om
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å bidra til NLFs flytekniske komité, og lovkomiteen består av kun to personer som er direkte
oppnevnt av luftsportstyret. Her er utfyllende informasjon om NLFs sentrale komiteer.
Vedtak:
•
•
•
•

Medlem av NLFs sikkerhetskomité: Magne Hegstad, Moss.
Varamedlem: Ben-Erik Ness, Bergen
Medlem av NLFs anleggskomité: Atle Klungrehaug, Skedsmo.
Varamedlem: Jon Gunnar Wold, NLF
Varamedlem i NLFs luftromskomité: Otto de Besche, Cirrus
Medlem, NLFs jentenettverk: Anette Kaasa, Bodø

Sak 02/20 Godkjenne innkomne forslag til hederstegn
Det er innsendt to forslag til seksjonshederstegn innen fristen 15. desember. Iht. statuttene for
seksjonshederstegn skal disse godkjennes av Modellflystyret før de kan behandles av NLFs
hederstegnskomité. Forslagene er vedlagt. Husk at forslagene skal behandles konfidensielt innad i
styret.
Vedtak: Hederstegnsforslagene støttes. Tildeling foreslås på klubbledermøtet på Gardermoen 29.
februar.
Sak 03/20 Seksjonens representant på EMFU generalforsamling i mai
Årets generalforsamling i den europeiske modellflyunionen EMFU finner sted 16. - 17. mai i Brüssel.
Den noe uheldige datoen for oss nordmenn ble valgt av EMFUs medlemsland etter en Doodleavstemming. Innkallingen ligger vedlagt. Espen Bakke har tilbudt seg å delta.
Vedtak: Espen Bakke er seksjonens delegat til EMFUs generalforsamling.
Sak 04/20 Orientering om kvalitetsgjennomgang av Modellflyhåndboka
NLFs kvalitetssjef Johannes Mothes har utført en kvalitetsgjennomgang av Modellflyhåndboka.
Rapport vedlagt. Det ble funnet kun 1 avvik, manglende intern prosedyre for å pålegge stans i
klubbens aktiviteter. Jon Gunnar lager en slik prosedyre ved anledning.
Videre har Fagutvalget avholdt møte, og laget en plan for 2020. Referat fra møtet vedlagt.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

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