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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen              

 
 

Møte 03/16 
Seksjonssstyremøte 18. juni 2016, kl 10.00-16-00, Starmoen 
 

 

Deltakere:            Asle Sudbø, leder 

                                   Anders Holt Jacobsen, styremedlem 

                                   Rune Pavestad, styremedlem 

                                   John Ole Hollenstein, styremedlem ungdom 

Fra NLF:                    Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly NLF 

 

Meldt forfall:             Per Holmen, varamedlem 

                                   Reidar Johansson, varamedlem 

                                   Haagen Valanes, nestleder 

   

 

Møtet ble satt kl. 10.00. Styret var beslutningsdyktig.  

 

 

22/16 Nytt fra NLF 

 

Mye bevegelser i klubber, med en god del innmeldelser av nye klubber. Årsaker kan være 

fokus på dette fra NLFs side, samt ny RPAS forskrift som sier at modellflyging i klubbregi vil 

være unntatt fra begrensningene i RPAS-forskriften, samt forventinger om at det vil komme 

forskrift for modellfly.  

 

Godkjenning av MFH som sikkerhetssystem. Kommer når eventuell modellflyforskrift (eller 

utvidet  RPAS-forskrift) foreligger. Ingen fremgang i saken før tidligst høst 2016.   

 

Rapporteringsforordning – EU. Modellfly risikerer å underlegges samme rapporteringsregime 

som fullsize.  Dette er ute på høring.  

 

Nytt fra Ungdomsutvalget. Jevnlige møter. Ny representant fra HP/PG. Fotokonkurranse 

avholdt. Fikk inn ca 30 bidrag. Vinnerbildet kåres under LSU 2016. Luftsportssenter under 

etablering ved FREMO leir. NLF ved en representant oppnevnt av ungdomsutvalget 

representerer NLF og ungdommens sak i dette arbeidet. Ungdomsutvalget representerer NLF 

ved Young Pilots i Luleå 27.06-01.07. Det jobbes med å bedre internkommunikasjonen i 

Ungdomsutvalget.  
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Vedtak: Styret tar fagsjefs, styreleders, og ungdomsrepresentantens redegjørelse til 

etterretning.  

 

23/16 Medlemstall og økonomi 

 

Medlemstall: Svak nedgang sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Tilsvarende for alle 

seksjoner.    

 

Økonomi:  Rammetilskudd NIF 380.000, 20.000 under budsjett. Barn og ungdom tildeling 

2015: 97.000. Søkte om kr. 145.000 for 2015. Tildelt 2016: kr. 95.000. Søkte om kr. 145.000 

for 2016. Regnskap så langt ser bra ut. Bekymringsfullt av seksjonen ligger kr. 98.000 under 

årsbudsjett på medlemsinntekt. Skal være mulig å nå budsjett, men det må påregnes noe 

reduksjon i aktiviteter.     

 

Vedtak: Styret tar fagsjefs redegjørelse til etterretning. 

 

 

24/16 Utvidelse av modellflyplass Starmoen 

Styret og fagsjef startet møtet med en befaring området på øst-siden av sør-enden av flystripa 

på Starmoen sammen med representanter fra Elverum flyklubb Modell og Elverum kommune, 

samt daglig leder Ole Reistad Luftsportsenter Steinar Øksenholt. Det ble diskutert planering 

av område sør for nåværende modellflystripe. Ny infrastruktur (bygninger) legges der gammel 

modellflyplass ligger. Planene for opparbeidelse av infrastruktur på gammel modellflyplass er 

allerede på plass og finansieringen er klar i regi av Elverum Flyklubb Modell. Søknad om 

tippemidler sendes inn så fort som mulig fra NLF, og senest 01.11.2016. Finansieringen av 

planeringen av området sør for nåværende stripe forutsettes tatt over NLFs sentrale budsjett 

siden dette er et fellesprosjekt for flere seksjoner, deriblant seil, fallskjerm, ballong, og 

modell.  

 

Vedtak: Fagsjef for modellflyseksjonen og daglig leder for Ole Reistad Luftsportsenter 

arbeider videre med prosessen med tanke på å sende inn en søknad om spillemidler til tiltaket 

i god tid innen 01.11.2016.  Styret holdes løpende orientert om utviklingen i saken.  

 

25/16 Anleggsstøtte 

Seks klubber søkte om midler. Alle søknader var av god kvalitet målt opp statuttene for 

tildeling. Søknadene ble behandlet i henhold til statuttene for tildeling. Søknader om 

etablering av anlegg ble prioritert øverst. Klubbøkonomi ble også vurdert. Styret anser det 

også som viktig at støtte gis til tiltak som tilrettelegger for rullestolsbrukere. Samtlige seks 

søknader fikk støtte.    

Vedtak: Styret sender brev til klubbene der de orienteres om vedtak og støttebeløp.    

 

26/16 Konkurransestøtte Eurotour F3F 
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Søknad fra gruppeleder om konkurransestøtte til Eurotour F3F, for to navngitte F3F piloter.  

 

Vedtak: Styret innvilger konkurransestøtte til Eurotour med ett  (1) vektall til hver pilot (kr. 

1800). 

    

27/16 Protokollering av sirkulasjonssaker 

 

Vedtak: Styret godkjenner Håvard Glad Andreassen som gruppeleder i FAI-klassen klasse 

F3U FPV Racing-provisional.  

 

28/16 Eventuelt 

 

Ingen saker under Eventuelt.  

 

Neste styremøte: 

24.09.2016, kl. 10.00-16.00 Quality Hotel Gardermoen 

 

Møtet hevet kl. 14.00  

Asle Sudbø 

Leder 


