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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Møte 01/14
Styremøte avholdt 15.02.2014, kl. 10.00‐16.00
Best Western Hotell, Gardermoen
Deltakere:
Fra Styret:

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

Forfall, meldt :

Svein Rudshagen (medlem)
Niels Hermansen (varamedlem)
Martin Larsen (ungdomsutvalget)
Jon Gunnar Wold (NLF)

Forfall, ikke meldt: Rune Pavestad

Møtet ble satt kl 10.00. Styret var beslutningsdyktig, idet 5 av styrets 7
ordinære medlemmer, og 1 varamedlem deltok på møtet.
01/14 Faste saker, herunder økonomi, medlemstall, nytt fra NLF
Vedlegg: medlemstall, Notat fra fagsjef, regnskap 2013
Leder gjennomgikk notat fra fagsjef med oppdatering på medlemstallene, som viser en svak
oppgang. NLF har fått to nye klubber, Vest‐Telen MFK og Orstad MFK. Nestleder
gjennomgikk regnskap for 2013, som viste et resultat i balanse. Dette er en forbedring i
forhold til budsjett 2013, som var satt opp med et underskudd på kr 45.000. Bedringen
skyldes i hovedsak en noe større utbetaling av momskompensasjon enn antatt i budsjettet.
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Ellers er det gledelig å kunne melde at flyplass‐situasjonen i Oslo‐området er i ferd med å
bedre seg. Generalsekretær John Eirik Laupsa deltok på befaring på ny modellflyplass i
Sørkedalen i Oslo nord/vest. Tilstede var også Oslo kommune Bymiljøetaten, samt NIF
anleggssjef Torstein Busland og medlemmer fra Flystua MFK. De kom til enighet om hele 3
egnede områder, og det vil i løpet av våren bli anlagt en modellflyplass ved hjelp av
kommunen på ett av disse stedene ila. våren.
Vedtak: Styret tar leder og nestleders redegjørelse til etterretning.

02/14 Rapporter fra utvalg
Leder rapporterer fra arbeidet i SU.
SU har på nyåret arbeidet med implementering av forslag til revisjon av MFH, samt til
utarbeidelse av veileder for støy og veileder for anleggelse av flyplasser. Veilederen for støy
er ferdigstilt og sendt til klubblederne og sendt på mail til. Veileder for anlegg av flyplasser er
under utarbeidelse og vil ferdigstilles i løpet av 2014. Begge vil gjøres tilgjengelige på
Modellflyseksjonens NLF‐hjemmesider.
Vedtak: Styret tar leders og nestleders redegjørelse til etterretning. Styret vedtar at fagsjef
blir den som primært ivaretar kommunikasjon med Luftfartstilsynet, men rådfører seg med
Styret ved behov.
03/14 Handlingsplan 2014
Vedlegg: Utkast til handlingsplan 2014
Langtidsplanen 2013‐2015 er det styrende dokumentet for Modellflyseksjonen inneværende
tingperiode. Styret har valgt å konkretisere arbeidet med langtidsplanen i en Handlingsplan
2013 og en for 2014. Punktene på Handlingsplan 2013 er i stor grad gjennomført, og Styret
skal nå vedta Handlingsplan 2014. Handlingsplanen 2014 er til dels videreføring av punkter
på Handlingsplanen 2013, som det må jobbes med hele tingperioden, og til dels punkter som
ikke har vært adressert på Handlingsplan 2013, for eksempel utarbeidelse av veileder for
anlegg av modellflyplasser.
Vedtak: Handlingsplan 2014 vedtas med de punktene som var foreslått overfor styret i
forkant av styremøtet.
04/14 Status evaluering av konkurransestøtteordningen
Nestleder orienterer om status i arbeidet.
Styret arbeider kontinuerlig med evaluering/revidering av konkurransestøtte‐ordningen i
tingperioden 2013‐2015, som vedtatt på Seksjonsårsmøtet 2013. Gruppeledere F1A, F1B,
F1H, F2B, F3A, F3J/K, F3P, F3C, F3N, F4C, IMAC, (men ikke gruppeleder F3F) skal møte styret
dagen før klubbledermøtet 2014, for å diskutere konkurransestøtteordningen. Gruppeledere
har blitt anmodet om å forberede innspill til konkurransestøtteordningen i forkant av møtet.
Styret legger stor vekt på at miljøet, ved gruppelederne, involveres i arbeidet med endringer
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av konkurransestøtte‐ordningen, slik at eventuelle endringer er solid forankret i
konkurranse‐miljøene.
Vedtak: Styret tar nestleders redegjørelse til etterretning.

05/14 Rapport fra NLF Strategiseminaret januar 2014
Leder orienterer om seminaret
NLF seminaret dreide seg i stor grad om ny struktur for komiteene i NLF. Det er her snakk om
de komiteene som er etablert spesielt av NLF, Kontrollkomiteen og Hederstegnskomiteen,
skal bestå som i dag. En omstrukturering vil kunne blåse nytt liv i mange av komiteene som
eksisterer i dag, som delvis er sovende. Det er mye kompetanse i disse komiteene, og det
kan være egnet til å skape en ny giv og ny motivasjon hos de som deltar i komiteene om man
får nye oppgaver. En utfordring er å få tak i personer som er villige til å legge ned det
nødvendige tiden til komitearbeid.
Vedtak: Styret tar leders redegjørelse til etterretning. Styret innhenter informasjon om
aktiviteten til de norske representantene i internasjonale komiteer til neste styremøte.
06/14 Ledermøtet 2014
Saksvedlegg: Program for møtet
Programmet for møtet gjennomgått.
Vedtak: Programmet for Klubbledermøtet vedtatt.

07/14 Seksjonens årsrapport 2013
Styreleder gjennomgikk utkast til seksjonens årsrapport 2013.
Vedtak: Styret godkjenner utkast til seksjonens årsrapport 2013 til fremleggelse på
Klubbledermøtet 2014, etter revisjoner som fremkom under møtet. Styreleders
sluttbemerkning til årsrapport 2013 behandles på sirkulasjon i Styret innen 18.02.2014.

Eventuelt
Neste styremøte: Lørdag 24.05.2014 Best Western Hotel Gardermoen, kl. 10.00‐16‐00.
Møtet hevet kl 14.00
Asle Sudbø
Styreleder
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