
Protokoll Modellflystyret 24.08.2021 

Saksliste Modellflystyret – møte 5/2021 

Tid: tirsdag 24. august kl. 17:00 – 21:00  
Sted: Teams fjernmøte  
Innkalling og saksunderlag utsendt pr. e-post. 

Deltakere:  
Nestleder: Anders Holt Jacobsen  
Styremedlem: Ben-Erik Ness  
Styremedlem: Alexander Hicks 
Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Forfall: 
Leder: Espen Bakke 
Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  
Varamedlem: Morten Birkelid 

Dagsorden: 

Nestleder Anders Holt Jacobsen ledet møtet. Med tre fremmøtte deltakere var styret vedtaksført. 
Det ble vedtatt å følge sakslisten. Det ble diskutert å innføre en «rundt bordet» runde i hvert møte, 
men videre ble det ikke meldt inn saker under eventuelt. 
 

SAKSLISTE 

Sak 36/21 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 4/2021 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon etter møtet, og deretter publisert på 
nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 
 
  
Sak 37/21 Utkast til revidert konkurransereglement. 
 
I sak 17/21 ble det behandlet et utkast til revidert konkurransereglement, med innarbeidede 
habilitetsbestemmelser. Det primære innspillet som dukket opp i behandlingen var et forslag om å 
opprette en landslagsansvarlig, og at gruppeledermandatet fortsetter å være et separat dokument. 
Det er vrient å planlegge for et gruppeledermøte i forbindelse med Seksjonsmøtet, da ett 
styremedlem er forhindret fra å delta, og det er stor usikkerhet knyttet til smitteutviklingen. Styret 
drøftet om det ville være bedre å innkalle gruppelederne på et senere tidspunkt. 
 
Vedtak: Ben-Erik og Jon Gunnar utarbeider nytt forslag til konkurransereglement og revidert 
gruppeledermandat. Styret vil etter seksjonsmøtet jobbe sammen med gruppelederne for å definere 
en mulig rolle som landslagssjef for modellfly, og utarbeide mandat for denne i samråd med 
gruppelederne.  
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Sak 38/21 Delegat til EMFU-møte i oktober 
EMFU avholder møte med alle medlemsforbund som nettmøte lørdag 9. oktober. Styrets bes utpeke 
delegat. Jon Gunnar er forhindret fra å møte denne dagen. Haagen Valanes deltar i møtet i kraft av å 
være EMFUs kasserer, og Espen Bakke deltar som medlem av EMFUs styre. Agenda er i skrivende 
stund ikke kjent. EMFUs 6. generalforsamling er berammet til mai 2022, og vil avholdes på Gran 
Canaria. 
 
Vedtak: Espen Bakke deltar som NLF Modellflyseksjonens delegat.  
 

Sak 39/21 Seksjonens utviklingsplan og budsjett for neste tingperiode 

På styremøte tidligere i år ble ulike oppgaver fordelt mellom styremedlemmene og fagkontakt. 
Anders, Espen og Jon Gunnar har sett på utviklingsplanen, og Jonny og Jon Gunnar har laget 
budsjettforslag. Disse to dokumentene bør sees i sammenheng, slik at eventuelle planer og tiltak i 
utviklingsplanen gjenspeiles i relevante budsjettposter.  

Forslag til revidert budsjett og utviklingsplan var utsendt sammen med sakslisten, og ble 
presentert/gjennomgått av de ansvarlige i møtet. Styret drøftet blant annet usikkerheter rundt 
fremtidige forsikringskostnader, medlemsblad, medlemsinntekter og måten kostnader til landslag og 
konkurransestøtte budsjetteres på. 

Vedtak: Dokumentene oppdateres med de synspunkter som fremkom i møtet, og fremlegges for 
behandling av Seksjonsmøtet i oktober 2021. Styret vil vurdere eventuell justering av 
kontingentsatser for 2022 og 2023 når forslagene til evt. endringer i kontingentsatser for NLF sentralt 
blir kjent for Modellflystyret etter Luftsportstyrets budsjettmøte 8. september.  
 

Sak 40/21 Tildeling av hederstegn 

Hederstegnskomiteen i NLF har godkjent 3 stk. NLF gullnål og 3 stk. seksjonshederstegn for utdeling i 
2021. Det ble tidligere vedtatt at hederstegn fortrinnsvis skal utdeles på seksjonsmøtet, men styret 
så seg nødt til å drøfte en plan B som følge av pandemiutviklingen og usikkerhet rundt 
Seksjonsmøtet. 

Forslag til vedtak: Hederstegn deles ut iht. de planer som kom frem i møtet. Jon Gunnar koordinerer 
med Sissel Orderdalen som er NLFs ansvarlige for oppfølging av hederstegn. 

 

Sak 41/21 Innstilling til seksjonens valgkomité 

Rune Haugen har tatt over som leder av valgkomiteen, og har sagt seg villig til å fortsette. Styret må 
innstille én leder, og to medlemmer i valgkomiteen og legge det frem for Seksjonsmøtet for vedtak.  

Vedtak: Styret kontakter de personer som ble foreslått i møtet, og forespør om de ønsker å delta som 
medlemmer i valgkomitéen. 
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Sak 42/21 Dato for neste styremøte 

Styret må møtes mellom 17. og 30. september for å behandle evt. innkomne saker fra klubbene, og å 
ferdigstille saksdokumentet som skal fremlegges for seksjonsmøtet.  

Vedtak: Styremøte 06/21 avholdes som Teams fjernmøte tirsdag 28. september fra kl. 18.  
 
 
Sak 43/21 Orienteringssaker 
 
a) Medlemstall 
Det ble utsendt medlemstall pr. e-post 30. juli. Seksjonen har en meget gledelig tilvekst av 
medlemmer. Flere klubber rapporterer om økt aktivitet. Eksempelvis Jarlsbergtreffet hos Tønsberg 
modellflyklubb var godt besøkt, og ble omtalt i MI nr. 4/2021. Signaler fra flere av klubbene tyder på 
at det primært er modellflygere som gjenopptar hobbyen, og ikke nødvendigvis amatørfotografer 
med drone, som står for brorparten av medlemsveksten. 
 
b) Status klasse F5J, F3J og F3K 
Det er avholdt konkurranser i begge klassene, og Jon Gunnar har koordinert publisering av resultater 
på nlf.no sammen med arrangørene. Det har fungert fint. Ett stevne i Bodø er flyttet. Det er avholdt 
NM i F3K, og det vil ikke bli avholdt ytterligere uttaksstevner i den klassen. Resultatene finnes på 
https://nlf.no/modellfly/resultater  
Oversikt over NM finnes her: https://nlf.no/info/norgesmesterskap-2021  
 
c) Anlegg 
Sørlandets RC modellflyklubb ønsker å gå i gang med nytt spillemiddelprosjekt, denne gangen nytt 
klubbhus og utvidelse av banene. Vedr. modellflyplassen på Starmoen så har Jon Gunnar kontakt 
med den lokale klubben i Elverum som nå har fått økt fly-aktivitet, slik at vi kan kartlegge behovene. 
Det er planlagt møte med klubben i september.  
 
d) Sikkerhet 
Det har blitt rapportert tre hendelser med personskade siden forrige styremøte. En fingerskade 
(propell), og en skade i låret som måtte behandles av lege. Jon Gunnar har på vegne av fagutvalget 
hatt god dialog med hhv. de skadelidte og klubb. Det vil trolig ikke bli anbefalt endringer i 
sikkerhetssystemet som følge av dette, men hendelsene vil være tema i en fremtidig 
sikkerhetsbulletin, med påminnelse om å følge eksisterende anbefalinger.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning.  

 

Møtet hevet kl 19:37. 
 


