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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Møte 01/12
Styremøte avholdt 15. september 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)
Svein Rudshagen (medlem)
Rune Pavestad (medlem)
Tom Erik Sørensen (varamedlem)

Fra NLF:

Jon Gunnar Wold

Forfall:

Magnus Nordstrand (medlem)
Arild Johansen (varamedlem)

Møtet ble satt kl 10.00 15.09. Styret var beslutningsdyktig, idet 6 av styrets 7 ordinære
medlemmer, og 1 varamedlem deltok på møtet
Sak 16/12
Redegjørelse fra Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget måtte melde forfall og deres presentasjon ble derfor utsatt til neste møte.
Sak 17/12 Faste saker
Medlemstall
Medlemstallet per 31.08.2012 er 3176, mot 3235 per 31.08.2011. Dette er en nedgang på 59
det siste året. Modellflyseksjonen er nå den klart største seksjonen etter
fallskjermseksjonen. Vedvarende svak nedgang diskutert.
Rekruttering må i hovedsak foregå på klubbnivå. NLF må bistå klubbene i dette.

Økonomi
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Revidert prognose for resultatet for 2012 er at budsjettet går omtrent i balanse. Dette er en
betydelig bedring i forhold til prognosen for 2012 fra i vår, da underskuddet så ut til å kunne
bli opp mot kr. 260.000.
Vedtak: Styret tar fagsjef sin redegjørelse til etterretning.
Sak 18/12
Nytt fra NLF
Orientering til styret 15/9‐2012
1. Mange anleggssaker pågående. Assuren (Ski), Sørkedalen, Fornebu, Vesterålen,
Fredrikstad, Ålesund m.fl. er under arbeid. Larvik MFK trenger advokathjelp.
Foreløpig ingen midler brukt.
2. Norge arrangerer Nordisk mesterskap F3A neste år, på Maarud. NM 2013 forsøkes
arrangert på Jarlsberg av Tønsberg MFK. 2014 vil foregå i Bodø.
3. Høy aktivitet. Mange stevner, med unntak av Stord som regnet bort har trolig alt blitt
gjennomført som planlagt. EM/VM‐plasseringer over forventning, nær pallplass i F3J‐
VM.
4. Modellflyskolen – 7 piloter utdannet. Venter på regning fra Starmoen for å avklare
kostnad. Klubbene som stilte med instruktører har tapt noen trainere. Neste år bør
NLF stille med egne modeller. Fagsjefen kjøper inn/tigger fly og monterer i løpet av
vinteren
5. NCR, leverandør av nlf.no websider gikk konkurs i vår. JGW ble utpekt som ansvarlig
for å skaffe ny leverandør. Dette er på plass nå. Opphold i utvikling i sommer kan føre
til at klubbweb, dvs. at NLF er vert for klubbers hjemmesider ikke blir ferdig til tinget i
2013
6. Mange spørsmål om støtte til arrangementer – hall‐leie, dommerstøtte etc. Alle
søknader i 2012 er vurdert individuelt av styreleder. Étt arrangement fått avslag,
resten innvilget med inntil 5000,‐ pr arrangement. Fagsjef ønsker retningslinjer og
søknadsfrister til å gjøre tildelinger for neste sesong.
Status MI
Økonomien bærer preg av en vanskelig start på året, og lite annonsering i julenummeret
2011. Langsiktige avtaler for 2012 har gjort at økonomien er stabilisert. Mye innsendt stoff
har ført til store og tunge blader, til tross for tynnere papir og nytt trykkeri så koster MI
seksjonen 230.000 i år. Største årsak er et ekstremt kostbart nr 1, som ble trykket i Norge og
som hadde få annonser. Dette underskuddet er også medregnet 17.500 i anskaffelse av
bildeserver. Arbeid med å få inn nye annonsører er tungt. Redaktør jobber med Kyosho,
Robbe, Rotordiscen, Gorilla lim, Hobbyking, Proxxon, PS.no og Multiplex/Hitec som store
potensielle annonsører.
Avtale med Mitt Kina om provisjonssalg av modellflytur, annonsert i inneværende årgang,
kan gi 20.000 i provisjon i 2013.
Budsjett for neste år med stabile annonseinntekter på dagens nivå viser at det mulig å
komme ned på 175.000 i total kostnad for MI, inkludert årlig leie av bildeserver. Dette
forutsetter at hvert nummer begrenses til 80 sider + omslag, og 96 sider + omslag for
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julenummer, samt at eksisterende avtaler med annonsører videreføres neste år. Muligheter
for noe økning i annonsepriser og avtaler av nye annonsører vil bedre økonomien ytterligere.
Vedtak: Styret tar fagsjefen sin redegjørelse til etterretning.

Sak 19/12 Konkurransestøtte til F3P (indoor) og F6A (jet)/NM‐klasse F3P.
Vedtak: Konkurransestøtte og opptak som NM‐klasse vil kreve dokumentasjon fra
gruppeleder i form av uttaksstevner, samt dokumentasjon av antallet deltagere, før dette
kan vurderes. Styret vil informere nærmere om det generelle rundt dette, i MI.
Sak 20/12: Landslagstøy‐forslag til finansiering
Vedrørende landslagsdrakter landslagsdrakter – I år har Modellflyseksjonen/NLF brukt ca.
21.000 på å bekle de som er nye. Det vil koste det samme hvert år pga. utskiftning, og ca. det
dobbelte å erstatte alt gammelt med nytt om vi så velger.
Fagsjefens forslag er at Modellflyseksjonen/NLF starter salg av klær til medlemmer, hvor
fortjenesten går til å dekke det koster å gi bort drakter til landslagene. Risikoen er at det
krever en liten investering i forkant for å bygge opp et lite lager av klær, og det er ingen
garanti for at det selger.
Vedtak: Styret vurderer en modell der en minimumspakke tilbys landslagsflygere, og at
flygerne selv kan kjøpe effekter utover dette.
Sak 21/12: Incident med turbinjet på Notodden
Fagsjef har redegjort for hendelsen til Styret.
Vedtak: Rutiner for oppfølging av slike alvorlige hendelser må inn som et element i
Modellflyhåndboka. Hendelser skal rapporteres til Fagsjef. Fagsjef, Styret, og SU må få
klarlagt forløpet i slike hendelser, og utarbeide rapport med eventuelle tiltak.

Sak 22/12: Nordisk møte 2012
Vedtak: Leder og nestleder deltar på Nordisk møte i København.
Sak 23/12: Modellflyhåndboka: Kap. 4‐6.
Leder av SU meddeler at SU har kommet meget langt med kapittel 4 og 5, men mangler
endel i kapittel 6. Dette kapitelet jobbes det med nå.
SU skal ha møte den 23. september (eventuelt 30. september) for å sammenfatte det man
har kommet frem til så langt.
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Styret registrerer at det er forsinkelser i forhold til oppsatt tidsplan 1. august, og ønsker at
Fagsjef involveres for å bistå SU med å skrive Kapitel 4, 5, og 6.
Styret er også opptatt av at Modellflyseksjonens medlemmer skal kunne informeres om
utkast til Modellflyhåndboka i god tid før Luftsportstinget 2013.
Vedtak: Styret ønsker at SU kobler inn Fagsjef i skrivingen av Kap. 4‐6 for å assistere SU i
dette arbeidet. Frist for å levere utkast til Styret på Kap. 4‐6 settes til 24. september, slik at
Styret i Modellflyseksjonen kan behandle det før Styremøtet i NLF 1. oktober. Styreleder tar
kontakt med leder av SU for å iverksette dette.

Eventuelt
1. Det ble diskutert hvilke muligheter som finnes for å arrangere et verdenscupstevne i
F3A i Norge. Det finnes klubber i Norge som kan påta seg dette. Det eksisterer et
ønske i det internasjonale F3A‐miljøet om at Norge skal gjøre dette. Ut over et
Norgescup‐stevne kreves et sett med internasjonale dommere, og dette har en
kostnadsside. Dette kan dekkes ved deltageravgift. Modellflyseksjonen ser positivt
på at F3A‐miljøet i Norge påtar seg et slikt arrangement. Aktuelt tidspunkt for å
arrangere dette er tidligst i 2014. Styreleder i Modellflyseksjonen informerer Styret i
NLF om dette på NLFs styremøte 01.10.2012. Formelt må NLF søke FAI tillatelse til å
søke om å arrangere et slikt verdenscupstevne.
2. Dersom noen skal nomineres til FAI Awards, er fristen 15. november.
3. NM‐medaljer oppleves om dårlige. Fagsjef vurderer alternativer.

Møtet hevet kl 15.15 15.09.2012
Asle Sudbø
Styreleder
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