Modellflystyret – møte 1/2021
Tid: tirsdag 12. januar kl. 18:00 – 20:45
Sted: Teams fjernmøte
Deltakere:
Leder: Espen Bakke
Nestleder: Anders Holt Jacobsen
Styremedlem: Ben-Erik Ness
Styremedlem: Jonny Rinde Johansen
Fra NLF: Jon Gunnar Wold (Referent)
Meldt forfall: Alexander Hicks og varamedlem: Morten Birkelid

PROTOKOLL
Sak 01/21 Protokollering av sirkulasjonsvedtak
Protokoll fra møte 5/2020 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon, og deretter publisert på nlf.no. Kopi av
protokollen vedlagt.
Vedtak: Vedtaket protokolleres
Sak 02/21 Klage fra Cirrus RCFK vedr. landslagsuttak
Det har tidligere vært styrebehandlet innkommet klage fra en pilot vedr. landslagsuttak i F5J. Senere
har det kommet klage fra modellflyklubben Cirrus om samme sak og det prinsipielle rundt bruk av
skjønn ved laguttak. Arbeidsutvalget, som består av nestleder, fagkontakt og leder, behandlet klagen
fra Cirrus og besluttet å avvise den etter å ha hatt møte pr. telefon og e-post, da det ble vurdert slik
at klagen ikke tilførte noe nytt til saken som allerede var styrebehandlet. Senere ble det klart at
arbeidsutvalget hadde misforstått deler av innholdet i klagen som omhandlet det prinsipielle rundt
laguttak, og at den må forelegges styret. Klagen ble utsendt sammen med sakslisten til alle
styremedlemmene. Styret tok også for seg sakssammenfatningen som styreleder sendte på e-post til
styret 8. januar.
Innledningsvis orienterte styreleder Espen Bakke om at han er medlem i klubben Cirrus RCFK som har
sendt inn klagen, og at han sitter i Cirrus valgkomité. Styret diskuterte dette, og vurderte det slik at
habilitet ikke ville være et problem i behandlingen av saken.
Styret diskuterte klagen fra Cirrus i detalj, og samt at resultatene for klasse F5J fra 2020-sesongen ble
gjennomgått slik de er publisert på F3X.no. Tidligere har styreleder og fagsjef diskutert saken med
gruppeleder for klassen, slik at ulike synspunkter på saken ble belyst av de som deltok i dette
styremøtet. Det har også vært samtale med et av styremedlemmene i Cirrus for ytterligere utdypning
av saken.
Vedtak: Styret har forståelse for at saken skaper engasjement. Gjeldende mandat for gruppeledere
sier at «Hvis det ikke blir gjennomført tilstrekkelig antall uttaksstevner, kan gruppeleder likevel
innstille et landslag» Resultatlisten for F5J i 2020 viser at det er 4 korona-avlyste stevner, og at det ble
avholdt 6 stevner inkludert NM. Stevnene ble avholdt på tidspunkter hvor det var reiserestriksjoner,

Saksliste Modellflystyret 12.01.2021

og følgelig hadde enkelte stevner meget lav deltakelse. Gruppeleder har derfor gjort et skjønnsmessig
laguttak, slik mandatet gir rom for. Videre hadde styret våren 2020 gitt gruppeledere utvidet
mulighet til å ta ut lag basert på skjønn, grunnet en uforutsigbar «koronasesong» hvor det ikke var
mulig å forutsi hvor mange konkurranser som kunne gjennomføres, og hvilke mesterskap det
eventuelt måtte tas ut lag til. EM F5J 2021 ble bekreftet av FAIs CIAM-komité at det er det samme
som skulle vært avholdt i 2020, og gruppeleder har vært tydelig i starten på sesongen 2020 at han
ønsket å videreføre laguttaket fra 2019 til dette mesterskapet, fremfor å vurdere nytt uttak. Styret tar
til etterretning at Cirrus’ styre i sin klage er uenige i dette, men styret kan ikke se at gruppeleder har
gått ut over sine fullmakter, og støtter derfor gruppeleders beslutning om at uttaket ble gjort
skjønnsbasert. Styret gjør videre oppmerksom på at den utvidede muligheten til skjønnsmessig uttak
som ble vedtatt i sak 16/20 kun gjaldt for 2020-sesongen, og har følgelig ingen gyldighet i 2021.
Styret vil gjennomgå alle skriftlige instrukser som legger føringer for gruppeledernes arbeid, og vil på
bakgrunn av erfaringer med denne saken jobbe med utkast til nye og forbedrede instrukser sammen
med gruppelederne, hvor utkast til nytt mandat forelegges Seksjonsstyremøtet i oktober 2021.
Sak 03/21 Registreringsproblemer på flydrone.no
Det vises til e-post fra Ben-Erik Ness 5. januar, samt informasjon på nlf.no om de nye EU-reglene og
registrering.
Brevutveksling med Luftfartstilsynet i november/desember samt NLFs klage på vedtak ble vedlagt
utsendelse av denne sakslisten. Jon Gunnar har videre i januar hatt e-postutveksling med vår nye
kontaktperson i LT Hans Petter Heimro, og i tillegg flere møter med kollegaer i NLF vedr. manglende
registreringsmulighet i Spesifikk kategori.
Jon Gunnar og Ben-Erik innledet i saken med utfyllende informasjon til sin e-post, og Jon Gunnar
orienterte om status på arbeidet i NLF.
Pr. i dag anser NLF at det ikke er mulig for våre medlemmer å registrere seg i korrekt kategori slik de
skal iht. lovverkets intensjon og artikkel 16 i EU-forordningen, dvs. i Spesifikk kategori for å fly iht.
nasjonalt godkjent sikkerhetssystem. Det er viktig at Luftfartstilsynet gjør det mulig for våre
medlemmer å registrere seg på rett måte. Dagens tekst på flydrone.no fører til usikkerhet blant
medlemmene, og det kan undergrave vårt sikkerhetssystem. Videre er åpen kategori ikke korrekt for
å våre medlemmer å registrere seg i. NLF jobber videre med saken.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 04/21 Ny forsikringsordning for 2021
Jon Gunnar informerte om ny ordning for 2021, med endringer som følge av nytt EU-regelverk,
herunder en endring som gjør at medlemmene kan ta oppdrag uten tilleggsforsikring. Detaljer om
ordningen er publisert på seksjonens forsikringsside: http://nlf.no/modellfly/forsikring
Forsikringsavtalen ble utsendt sammen med sakslisten.
Forslag til vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.
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Sak 05/21 Neste styremøte og utsatt Luftsportsting
Dato for neste styremøte ble besluttet i forrige møte, med to alternativer. Koronasituasjonen nå
tilsier at møtet avholdes på Teams slik Espen har sendt e-post om til alle denne uken, og at den
planlagte samlingen med overnatting dermed også utgår. Dato for neste styremøte er onsdag 24.
februar kl. 17, på Teams. Innkalling vil bli utsendt før møtet. På dette møtet vil det tas sikte på å
godkjenne årsrapport, forslag til hederstegn og å gjennomgå årsregnskap. Videre vil styret legge en
møteplan for våren.
Luftsportstinget og seksjonsmøtene ble besluttet utsatt til oktober 2021, og det tas sikte på at dette
blir ordinære møter med fysisk frammøte. Utkast til protokoll fra Luftsportstyrets møte ble utsendt
som saksunderlag, og Espen orienterte om beslutningen.
Modellflystyret har nå mulighet til å bruke vårens møter til å på en grundig måte utforme budsjetter
og utviklingsplan for neste periode, i tillegg til at det kan legges planer for en fysisk samling med
middag og overnatting når koronasituasjonen tilsier det.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styrets medlemmer oppfordres til å sende saker til
neste styremøte til Jon Gunnar.
Møte hevet kl. 20:45.
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