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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Møte 04/12
Styremøte avholdt 24. november 2012, kl. 10.00-16.00
Rica Hotell, Gardermoen
Deltakere:
Fra Styret:

Asle Sudbø (leder)
Haagen Valanes (nestleder)
Ben-Erik Ness (medlem)
Anders Holt Jacobsen (medlem)
Rune Pavestad (medlem)
Magnus Nordstrand (medlem)
Arild Johansen (varamedlem)

Fra NLF:

Jon Gunnar Wold

Fra Ungdomsutvalg:

Andreas Olaussen

Forfall:

Tom Erik Sørensen (varamedlem)
Svein Rudshagen (medlem)

Møtet ble satt kl 10.00. Styret var beslutningsdyktig, idet 6 av styrets 7 ordinære medlemmer,
og 1 varamedlem deltok på møtet. I tillegg deltok seksjonens representant i Ungdomsutvalget
(Andreas Olaussen) på møtet som observatør.
24/12 - Presentasjon ungdomsutvalg v/Tobias Meland (20 min)
Ungdomsutvalget orienterte om sitt syn på egen posisjon i NLF. Ønsker tettere kobling til
seksjonene. Ungdomsrepresentant innkalles til styremøtene som observatør.
Vedtak: Styret tar ungdomsutvalgets redegjørelse til etterretning. Seksjonens representant i
Ungdomsutvalget innkalles til styremøtene som observatør.
25/12 – Nytt fra NLF (Medlemstall/økonomi/forsikring).
Økonomi
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Tall pr 1/11 viser at seksjonen havner litt under budsjett, primært forårsaket av det vedtatte
overforbruket av ungdomsmidler ifb. med stipend, samt Luftsportsuka 2012, som ikke var
budsjettert.
Det er gode muligheter for å komme i balanse i 2013/14-perioden, gitt at annonseinntektene
til MI og medlemsmassen holder seg stabil, den planlagte kontingentøkning gjennomføres, og
at vi får økt bidraget av ungdomsmidler fra NIF.
Årets overforbruk av ungdomsrettede utviklingsmidler gjør det mulig for oss å søke betydelig
høyere beløp neste år. Målet er å få 150.000 fra NIF, og å bruke dette på alle poster som
kommer ungdom til gode.
Styret i NLF har et kontinuerlig fokus på forretningsvirksomhetene til NLF. Dette var tema
under styremøtet i NLF 09.11.2012, i forkant av NLFs årlige strategisamling. Forbundsstyret
kommer tilbake til denne saken under sitt styremøte 10.12.2012.
Medlemstall
Fortsatt svak nedgang. Det vil vise seg mot slutten av året om dette skyldes kontingentår, dvs.
at ingen melder seg inn rett før 1/11, for da må de betale for hele 2012. De som ringer eller
skriver blir oppfordret til å vente til 1/11. Medlemsservice bekrefter at dette er vanlig.
Aktiviteter
NLF v/Flystua, Cirrus og Vingtor stiller ut modeller og deler ut MI og NLF-brosjyrer på
Teknisk Museums familiedag i november.
Norge ble forespurt om å være vertskap for det første Nordiske mesterskap i F3P (indoor
akro) 2013. Pga av mye annen konkurranseaktivitet i 2013 kunne ingen NLF-tilsluttet klubb
påta seg arrangementet i 2013 på så kort varsel.
Rapporter fra gruppeledere ankommer fagsjef utover høsten og er til stor nytte. Gruppelederne
fungerer forbilledlig som bindeledd mellom fagsjef og utøvere, og er flinke til å melde inn
landslag og rapportere fra uttak. Landslag for 2013 oppdateres etter hvert på nlf.no.
Klubber
Flystua besluttet på årsmøtet å søke medlemskap etter å ha vært besøkt av fagsjef.
Medlemmene tilhører primært Cirrus, Asker, og Bærum MFK fra tidligere, men de har også
medlemmer som ikke er tilsluttet NLF fra før. Klubben har base på Hovseter i Oslo, og er et
kjærkomment tilskudd i den delen av Oslo hvor det mangler organisert virksomhet. De
arbeider med kommunen for å få en modellflyplass i Sørkedalen. Bydelspolitikerne sa ja, men
bygging ble stoppet av Markaloven. NLF vil hjelpe disse klubbene med å søke dispensasjon
så snart de er tilsluttet NLF.
Albatross og Gloppen MFK har vedtatt innmelding i NLF. Prosessene rundt dette følges opp
av fagsjef.
Forsikring
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Med bakgrunn i årets skader på biler (4 biler på ett år), tok forsikringsselskapet kontakt og
varslet at dagens premie ikke er tilstrekkelig til å dekke den type skader.
Fagsjef har holdt møte med forsikringsselskapet (QBE), og på bakgrunn av disse
diskusjonene ble det gjort endringer i Modellflyseksjonens kollektive ansvarsforsikring – til
det bedre, og med uendret premie.
Vedtak: Styret tar fagsjefs redegjørelse til etterretning.
26/12 – Status MI
Ny spalteredaktør for seilflyspalten på plass.
Årsabonnementet har blitt økt fra 1/11 økt pris på årsabonnement fra 275,- til 300,- pr år,
grunnet mer omfangsrikt blad. Antall betalende abonnenter (ikke medlemmer av
Modellflyseskjonen) pr 1/10. = 35.
Kampanje på Modellflynytt forum og gratisannonse i Flyhistorie-bladet har gitt 6 nye
abonnenter.
Leserundersøkelse er gjennomført. Jevnt over er det positive tilbakemeldinger. Resultatet kan
gjøres tilgjengelig via nett-lenke, men inneholder personopplysninger, og forevises
medlemmer av styret etter anmodning fra de enkelte.
Vedtak: Styret tar fagsjefs/redaktørs redegjørelse til etterretning.
27/12 – Seksjonshederstegn
Styret diskuterte ulike kandidater. I tillegg forventes innspill på verdige kandidater til
hederstegn fra klubbene.
Vedtak: Innspill sendes til NLF v/Arne Mathiesen innen 15. desember.
28/12 – Rapport fra IMAC-styret til seksjonsstyret vedr. Nordisk mesterskap
Rapport forelagt styret.
Vedtak: Styret tar rapport til etterretning.
29/12 – Modellflyhåndboka
Sikkerhetsutvalget (SU) har oppdatert Modellflyhåndboka etter innspill fra Luftfartstilsynet
(LT). SU og fagsjef arbeider videre med utarbeidelse av krav til B-bevis for fixed-wing
modell over 30kg (B1) og turbinmodell (B2), deretter oppdatering av krav til A-bevis. Det
kreves også en viss editering av selve dokumentet. Dette tar ressurspersoner i styret seg av.
Vedtak:
Fagsjef utarbeider utkast til krav til B1/B2-bevis, og oppdaterer krav til A-bevis, samt
oppdateringer av vedlegg. Sendes SU. Frist: 7. desember 2012.
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Utpekt styremedlem gjør nødvendige redaksjonelle oppdateringer av dokumentet. Frist: 7.
desember 2012.
Tilbakemelding fra SU og LT innen 20.12.2012.
30/12 – Budsjett 2013
Forslag til et budsjett i balanse for 2013 forelagt styret.
Vedtak: Styret tar forslaget til etterretning med justeringer tatt opp under møtet. Fagsjef
justerer budsjett og sender ut igjen til styret på sirkulasjon. Forslag til budsjett for 2014 og
2015 utarbeides også
31/12 – Langtidsplan Modellflyseksjonen
Forbundsstyret har bedt alle seksjonsstyrene om å starte arbeidet med utarbeidelse av
langtidsplan for tingperioden 2013-2015. Det er et ønske at disse langtidsplanene skal være
satt opp i samme format for alle seksjoner, hovedsakelig etter mal fra NLF sin langtidsplan. Et
første utkast ble presentert for Styret under møtet. Styret kom med innspill. Fagsjef følger
dette opp.
Vedtak:
Fagsjef tar Styrets innspill med seg, og utarbeider revidert forslag til langtidsplan til neste
styremøte.
34/12 - Valgkomiteens arbeid.
Valgkomiteens formann har bedt Styret om å melde tilbake hvem i Seksjonsstyret som kunne
tenke seg gjenvalg.
Vedtak:
Hvert enkelt styremedlem melder tilbake direkte til valgkomiteens formann om de er vilige
villige til å stille til gjenvalg eller ikke.
32/12 - Fastsettelse av dato for neste styremøte
Lørdag 16.03.2013, kl. 09.00-15.00
33/12 – Eventuelt
Styret e-post behandlet tidligere i høst en søknad om økonomisk støtte fra seksjonen til
utbygging av modellflyplass. I den anledning vil styret vurderer å gjennomføre/invitere
klubbledere til et «Modellflyplass-seminar».
Hensikten med et slikt seminar vil være:
 Klargjøre hvilken rolle seksjonen kan spille i slike saker
 Hva seksjonen kan bidra med

DM 461120

Side 4 av 5 sider

Protokoll fra Styremøte i Modellflyseksjonen, nr 04/12, 24. november 2012

 Hvordan jobbe opp mot kommunale myndigheter / gjennomgang av Saksgang i
bygge-/reguleringssaker (dette er likt for alle kommuner i Norge)
 Gjennomgå avtaler med grunneier, hva bør et minstekrav være, litt om fallgruver
 Minstekrav til flyplasser (noe av dette vil nedfelles i Modellflyhåndboken)
internasjonale normer/retningslinjer mht sikkerhet.
 Tydeliggjøre klubbenes ansvar
Et annet viktig aspekt i dette er å vise at seksjonens styre tar på alvor problemstillinger knyttet
til behov for anleggelse av nye flyplasser. Tendensen er at vi mister flere plasser årlig, noe
som også fører til medlemsnedgang.

Møtet hevet kl 15.00.
Asle Sudbø
Styreleder
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