
Saksliste Modellflystyret 28.09.2021 

Protokoll Modellflystyret – møte 6/2021 

Tid: tirsdag 28. september kl. 18:00 – 21:00  

Sted: Teams fjernmøte  

Innkalling og saksunderlag lagt i delt dropbox. 

Til stede:  

Leder: Espen Bakke  

Nestleder: Anders Holt Jacobsen  

Styremedlem: Ben-Erik Ness  

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  

 

Forfall: 

Varamedlem: Morten Birkelid 

Styremedlem: Alexander Hicks 

Dagsorden 

Det foreslås å følge sakslisten i nummerert rekkefølge. Saker som tas 

opp i møtet protokolleres under sak  
 

SAKSLISTE 

Sak 44/21 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 5/2021 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon etter møtet, og deretter publisert på 

nlf.no.  

Vedlegg til saken: 01_protokoll_modellflystyret_24_august_2021_0.pdf 

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

 

Sak 45/21 Dokumenter til seksjonsmøte og Luftsportsting 16. oktober 2021 
Dokumenter under arbeid ligger i dropbox-mappen. 
Møtet på spesielt behandle innkommet forlag til endring/presisering i konkurransereglement samt 
forslag til endring i forbundskontingent.  
 
Forslag til vedtak:  

 
Sak 45/21 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. Dersom nytt konkurransereglement skal kunne vedtas på 
Seksjonsmøtet i oktober, må styret vedta dette nå. Det er vrient å planlegge for et gruppeledermøte i 
forbindelse med Seksjonsmøtet, da ett styremedlem er forhindret fra å delta, og det er stor 
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usikkerhet knyttet til smitteutviklingen. Styret anbefales å drøfte om det er bedre å innkalle 
gruppelederne på et senere tidspunkt. 
Det har kommet inn endringsforslag fra Cirrus RC Flyklubb som også må vurderes innarbeidet i 
konkurransereglementet. 
 
Vedlegg til saken: 

- 02_Konkurransereglement Modell 2021-utkast.docx 
- 03 Forslag fra Cirrus - 2021-09-16 Endringer og presiseringer av konkurransereglement.docx 

 

 
Forslag til vedtak: Styret 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. Mulighet for innføring av en slik rolle innarbeides i det reviderte 
konkurransereglementet, og dette fremlegges for behandling av Seksjonsmøtet i oktober 2021. 
 
 
 

Sak 46/21 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 er utsendt sammen med sakslisten, og blir 

presentert/gjennomgått av de ansvarlige i møtet.  

Vedlegg til saken:  

- 04_Budsjett 2022-2023 UTKAST.xlsx 

- 05_utviklingsplan_modellflyseksjonen_2022-2023-utkast.docx 

Vedtak: Dokumentene oppdateres med de synspunkter som fremkom i møte samt nye innspill fra 

Jonny, og fremlegges for behandling av Seksjonsmøtet i oktober 2021. 

Sak 47/21 Nytt medlem i seksjonens valgkomité 

Rune Haugen har tatt over som leder av valgkomiteen, og har sammen med ett av medlemmene sagt 

seg villige til å fortsette. Styret må innstille én leder, og to medlemmer i valgkomiteen og legge det 

frem for Seksjonsmøtet for vedtak. Konklusjonen fra oppgaver fordelt mellom Jon Gunnar og Jonny 

tas i betraktning. 

Forslag til vedtak: NN nomineres til medlem i valgkomitéen. 

 

 
Sak 48/21 Orienteringssaker 
 
a) Medlemstall 
det er utarbeidet en oversikt over medlemstall til bruk på seksjonsmøtet i oktober. Seksjonen har 
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fortsatt en meget gledelig tilvekst av medlemmer. Per d.d. er det registrert 3507 medlemmer i 
seksjonen. 
 
Vedlegg: 06 Medlemstall.xlsx 
 
b) Status klasse F5J, F3J og F3K (der seksjonsstyret fungerer som gruppeleder) 
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 F5J-stevne i Bodø er flyttet fra 25. 
august til 9. oktober. Resultatene finnes på https://nlf.no/modellfly/resultater  
Oversikt over NM finnes her: https://nlf.no/info/norgesmesterskap-2021  
Oversiktene må oppdateres. 
 
c) Anlegg – fra forrige styremøte 
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 
 
Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning.  

Sak 49/21 Eventuelt 

Saker som tas opp i møtet protokolleres her. 

 

Møtet hevet kl. 21:00 

Løse tråder fra møtet samles i aktuelle dokumenter og sendes på sirkulasjon 

 

 

https://nlf.no/modellfly/resultater
https://nlf.no/info/norgesmesterskap-2021

