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Styremøte Modellflyseksjonen – møte 3/2020 

Tid: mandag 11. mai kl. 17:00 – 20:00  
Sted: Teams fjernmøte 

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

 
Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Meldt forfall: Varamedlem Morten Birkelid 
 

PROTOKOLL 

Sak 11/20 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 2/2020 den 29. januar ble godkjent pr. e-post sirkulasjon.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

Sak 12/20 Medlemstall og økonomi  

Rapport med medlemstall ble utsendt. Pr. 30. april tangerer medlemstallet fjoråret, noe som er 
positivt tatt i betraktning korona-situasjonen. 

Økonomirapport foreligger ikke. Idrettens regnskapskontor (IRK) har ikke blitt lagt inn våre budsjett-
tall. Onestop reporting viser kostnader på tilsammen 381.000,- pr. 30 april. Til sammenligning var 
kostnadene på samme tidspunkt i 2019 på kr. 702.000. Forskjellen skyldes to forhold: 1) at ikke alle 
lønninger er utgiftsført i år, og at det ikke er betalt noen deltakeravgifter pga. korona. Det er ikke ført 
kontingent- eller tilskuddsinntekter hittil i år, og ingen inntekter på medlemsblad (annonser + 
løssalg). Det ble gitt ytterligere informasjon om økonomi som følge av koronasituasjonen i møtet, og 
Onestop ble oppdatert i begynnelsen av mai med de etterlyste kostnadene. Alle utgiftene til 
administrasjon ble ført på mai, så de kan ikke sammenlignes sammenlignet 30/4-20 med 30/-19, men 
kostnadene pr. 7. mai var på 630.000. 

Vedtak: Styret anser at Idrettens regnskapsførsel er kritikkverdig, og ber om at økonomirapport med 
regnskapstall og budsjett sendes styret pr. e-post så snart pålitelig oversikt foreligger. 

Sak 13/20 Regelverk og sikkerhet 

Fagutvalget registrerer en positiv økning i antall hendelsesrapporter. Det er en skade på bygning 
(ikke forsikringssak) og ingen alvorlige saker. Det oppfattes som om det er økt rapporteringsvilje, og 
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det er grunn til å anta at det ikke skjer flere hendelser enn normalt. Det ble utgitt en 
sikkerhetsbulletin om valg av flysted og forsiktig sesongstart i april.  

Koronasituasjonen har medført at innføringen av EU-forordning 947 som vil innebære registrerings- 
og merkingsregime for alle modellfly er utsatt til 2021. Informasjon om dette ble utsendt pr. e-post til 
alle medlemmer i april. 

Vedtak: NLF må opprettholde dialog med Luftfartstilsynet for å få til enklest mulige regler for 
registrering, fortrinnsvis slik at NLF kan få registrere medlemmene på deres vegne til lavest mulig 
kostnad.  

Sak 14/20 Status pågående saker i administrasjonen 

Oversikt kompetansebevis, oppfølging av sak 10/20 fra forrige møte: 
Det ble i fjor registrert nedgang i antall kompetansebevis. Fagkontakt har fulgt opp. De medlemmer 
som hadde kompetansebevis som utløp mellom 1/1-2019 og 30/4-2020 fikk påminnelse på e-post. 
Det ble også funnet 11 A-bevis med feil utløpsdato som ble korrigert. Videre ble det avdekket feil i 
søkeparameter i Idrettskurs, som er det verktøyet NLF benytter som kompetansedatabase. Søket gir 
ikke korrekt resultat ved søk på gitte utløpsdatoer. Feilen er meldt til NIF IT, og det er grunn til å anta 
at antallet kompetansebevis som ble rapportert til årsrapporten også kan være feil.  

NM-veka, Korona og Luftsportsuka: Det vil bli avholdt en «mini-NM-veke» som nærmest i sin helhet 
blir på Starmoen i juni. NLF jobber med å få til Sportsfly (tidl. Mikrofly) og NM linekontroll. Pga. at 
svært mange idretter har kansellert pga. korona er luftsport en av de få som uten store problemer 
kan gjennomføre, og som potensielt kan få godt med TV-tid sammen med NM i RC-bil som skal være 
på Starmoen. Det blir en «luftsportsuke light», sammen med NM-veka.  

Vedtak: Sakene tas til etterretning. Kompetansebevis følges opp på neste styremøte. 

Sak 15/20 Koronasituasjonen og modellflyseksjonen 

En muntlig rapport vil bli avgitt i møtet, som grunnlag for diskusjon i styret. Hovedpunkter:  

• VM i skala ble utsatt med ett år.  
• EMFUs generalforsamling er flyttet til oktober (Brussel).  
• Det er ikke bestilt landslagsklær, og det er foreløpig ikke påmeldt noen til internasjonal 

deltakelse. Det får åpenbar positiv betydning for seksjonens økonomi. 
• Luftsporten ble «tatt på senga» av koronarestriksjonene 12. mars og kommunikasjon ut mot 

medlemmene ble i perioden etter 12. mars i hovedsak styrt av raske beslutninger tatt av 
NLFs ledergruppe, som består av generalsekretær og presidentskapet og som 
administrasjonen forsøkte å formidle utad til medlemmene. Dette har vært og er fortsatt en 
meget spesiell situasjon som det aldri har blitt tatt høyde for i NLFs styre- og 
delegasjonsreglement (vedlagt som saksunderlag), og som kanskje aldri skjer igjen. Likevel er 
erfaringen med slik kritisk kommunikasjon svært verdifull, og det er ønskelig at styret 
diskuterer hva som gikk bra og hva som gikk dårlig, og drøfter tiltak som kan forbedre 
kommunikasjon i krisesituasjoner.  

Vedtak:  
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• Styret berømmer gruppeleder skala Pål Anthonisen for å ha håndtert utsettelsen av skala-VM 
svært godt.  

• Luftsportstyret skal drøfte koronasituasjonen på neste møte i begynnelsen av juni, og 
Modellflystyret ber derfor Espen Bakke om å videreformidle de synspunkter fra seksjonen som 
kom fram i møtet, og saken følges opp på neste styremøte. 

Sak 16/20 Uttak av landslag til 2021-sesongen  

Konkurransereglementet (vedlagt) sier i dag: 

Uttak av landslag 

Den enkelte gruppeleder foretar uttak av landslag til internasjonale konkurranser i henhold til 
reglene som er bestemt for hver enkelt klasse. 

Rankingliste med forslag til landslag skal foreligge innen 30. november. Det foreslåtte 
landslaget skal varsles skriftlig innen 15. desember og har 14 dagers akseptfrist. Alle svar skal 
foreligge skriftlig. Dersom noen av de foreslåtte trekker seg, skal neste på listen forespørres 
uten ugrunnet opphold. 

Gruppeleder for den enkelte klasse er ansvarlig for at de som kvalifiserer til landslag er 
tilstrekkelig kvalifisert gjennom uttakskonkurranser, og kan representere Norge på et 
tilstrekkelig høyt nivå. 

Reglene for de ulike klassene som det henvises til, baserer seg på et visst antall uttaksstevner. Det er 
ulikt for hver klasse, men de fleste kaller uttakskonkurranser for Norgescup-stevner. Problemet er at 
gruppelederne nå må ta ut lag basert på en «korona-sesong» som enten inneholder for få stevner, 
eller som i verste fall ikke kan gjennomføre uttaksstevner i det hele tatt. For noen vil det bli 
problematisk dersom det ikke kommer tilstrekkelig antall deltakere på de cup-stevner som faktisk 
arrangeres. Luftsportstyret drøftet i hvor stor grad gruppelederne bør bruke skjønn, og om det er 
ønskelig at styret bistår med vurdering av laguttakene. 

Vedtak:  

1) Gruppelederne må i 2020 legge mer vekt på skjønnsmessig vurdering, og gis mandat til å foreta 
uttak basert på de resultater som foreligger samt gruppeleders sportslige vurdering av 
kandidater til landslag. Ved behov kan resultater fra 2019-sesongen, fortrinnsvis NM-resultater, 
supplere som tellende grunnlag for uttak til 2021. 

2) Dersom det ikke kan arrangeres uttaksstevner i 2020 benyttes 2019-sesongens resultater, i tillegg 
til en skjønnsmessig vurdering. 

3) Dersom et oppsatt NM ikke kan avholdes må dette avlyses iht. konkurransereglementet, og 
meldes til NLF snarest. Dersom en arrangør vil flytte et mesterskap gjøres også dette iht. 
konkurransereglementets frister. Ved behov for utsettelse av et NM til neste år, må 
seksjonsstyret ta stilling til dette. 

4) Arrangørklubb må på selvstendig grunnlag avgjøre om arrangement kan gjennomføres iht. 
gjeldende smittevernregler.  
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Sak 17/20 Toppidrett i modellflyseksjonen 

Det har kommet spørsmål om samarbeid med Olympiatoppen (OT) eller tilsvarende for våre utøvere. 
Det har blitt gjort forsøk å få til noe med OT tidligere, som ikke har ført fram. I all hovedsak er 
Olympiatoppens ressurser forbeholdt olympiske idrettsgrener. Videre har seksjonen søkt om midler 
til toppidrett fra «Post 4» (som er NIF-midlene til toppidrett, som utelukkende fordeles av 
Olympiatoppen), men har fått avslag. Styreleder og fagkontakt innleder om forespørselen og om 
arbeidet som har blitt gjort tidligere, slik at styret kan drøfte ulike tilnærminger til seksjonens 
toppidrettsatsning. 

Vedtak: Seksjonen ønsker å kartlegge om det er behov for en modellfly-toppidrettssamling til høsten 
eller vinteren, som samler de mest meritterte utøverne. Samlingen bør benytte eksterne 
foredragsholdere (f.eks. fra OT) og ha som formål å heve seksjonens internasjonale plasseringer. 
Fagkontakt henvender seg til gruppelederne og kartlegger behovet og lager et forslag med budsjett. 
Saken følges opp i styret pr. e-post.  

Sak 18/20 Fastsette dato for styremøte 4 og 5  

Det foreslås å avholde styremøte i september og november   

Vedtak:  

5) Styremøte 4/2020 avholdes onsdag 16. september kl. 17:00 – 20:00 på Teams  
6) Styremøte 5/2020 avholdes onsdag 11. november kl. 17:00 – 20:00 i NLFs lokaler i Møllergata. 

Sak 19/20 Eventuelt  

Jonny er seksjonens representant i NLFs luftromskomité, og orienterte fra arbeidet i komiteen om 
pågående saker som kan ha påvirkning på modellflyaktiviteten.   

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

Møtet hevet 19:30 

Jon Gunnar Wold, referent 

 

 


