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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen             

 
 

Møte 03/13 

 
Styremøte avholdt 22. juni 2013, kl. 10:00-14:45 

Rica Gardermoen 
 

Deltakere: 

 

Fra Styret: Asle Sudbø (leder, per telefon på sak) 

                      Haagen Valanes (nestleder) 

Anders Holt Jacobsen (medlem) 

Ben Erik Ness (medlem) 

              Arild Johansen (varamedlem) 

 

Fra NLF: Ingen 

Fra UU: Ingen 

 

Forfall: Rune Pavestad (medlem) 

Svein Rudshagen (medlem) 

Magnus Nordstrand (medlem) 

Niels Hermansen (varamedlem) 

                

 

Møtet ble satt kl 10:00 22. juni.2013. Styret var beslutningsdyktig, idet 3 av styrets 7 ordinære 

medlemmer, og 1 varamedlem deltok på møtet. I styreleders fravær ble møtet leder av 

nestleder. 

06/13 Forretningsorden for styremøter. 

Vedtak: Styrets møter er primært forbeholdt styrets medlemmer. Varamedlemmer innkalles 

også med talerett, men ikke stemmerett. Andre kan innkalles til å belyse bestemte saker med 

talerett, men ikke stemmerett. Modellflyseksjonens representant i Ungdomsutvalget innkalles 

fast til møtene, med talerett, men ikke stemmerett. Fagsjef i Modellflyseksjonen innkalles til 

seksjonens styremøter som observatør og til å belyse bestemte saker, og med talerett. Styret 

kommuniserer sine avgjørelser til medlemmene via styrets protokoll. Saker som besluttes 

mellom styremøter, protokollføres i påfølgende styremøte.  Det vises for øvrig til 

delegasjonsreglementet i NLF.  
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07/13 Gjennomgang av delegasjonsreglementet. 

Styrets nestleder gjennomgikk styreinstruks og delegasjons reglement for Norges 

Luftsportsforbund, med størst vekt på kapittel 3. Kapittel 3, Forbundsstyrets Saksbehandling, 

gjelder også for Seksjonsstyret Modellfly. Det ble i orienteringen trukket fram punkt 3.6 

vedrørende taushetsplikt samt hvordan styret skal kommunisere utad. 

Vedtak: Styrets tok nestleders gjennomgang til orientering. 

08/13 Faste saker, herunder økonomi, medlemstall, nytt fra NLF. 

I forbindelse med innføring av Modellflyhandboka (MFH) er det mye positivitet rundt 

modellflylisenser. Asker MK ønsker som første klubb at alle medlemmer skal inneha A-bevis. 

Flere forespørsler vedrørende instruktørkurs til høsten. Er ikke satt opp ennå men kommer på 

plass etter hvert. 

Modellflyseksjonen gjorde seg bemerket på Luftsportsuka med ca 25 modellflyvere til stede. 

Det ble utstedt 14 stk I-1 lisenser og 3 stk I-2 lisenser. Samtlige deltakere var fornøyde. 

Medlemstall for mai indikerer at vi har 57 medlemmer mindre enn på samme tid i 2012. Slik 

det ser ut nå er medlemstallet stabilisert, eller at trenden er på vei til å snu. 

Vi har i dag stabil økonomi. Noe svakere kontingentinntekter enn budsjettert, men foreløpige 

resultatprognoser viser at vi kommer innenfor budsjett 2013. Budsjetterte tiltak for 

ungdomsmidler ikke iverksatt (stipend m.m.) i påvente av styremøtebeslutning om justering 

av budsjettet pga. lavere støtte fra NIF enn antatt. Med bakgrunn i noen nye annonsører treffer 

MI budsjettet for inneværende år. 

Vedtak: Styret tok fagsjefs skriftlige redegjørelser til etterretning. Videre ble prognoser basert 

på revidert budsjett vedtatt. 

09/13 Rapport fra SU. 

SU sin rapport ble gjennomgått av styret. Styret er positiv til den utviklingen vi ser med 

arbeidet med MFH og mottakelsen av denne. Videre er det positivt at SU involverer aktive 

miljøer mht videreutvikling av regelverk for turbin og stormodeller, viser til workshop på 

Starmoen i forbindelse med Luftsportsuka. 

SU rapporterer om løpende tilbakemeldinger fra instruktører på MFH, som er erfaringsbasert. 

Alle innspill samles opp og vil bli behandlet i et SU-møte på sensommeren/etter endt sesong, 

og vil danne utkast for revisjon av MFH. Som en kuriositet kan det nevnes at flere 

tilbakemeldinger mener at vektgrensen for A-bevis er for høy, og at kravene for B-bevis bør 

være mer spesifisert.  

Styret registrerer at det per dags dato ikke foreligger noen rapporter vedrørende hendelser. 

Årsaken til dette er ikke kjent, men dette er et område som må følge opp. Styret ber SU 

undersøke om det foreligger underrapportering, og eventuelt iverksette tiltak. 

Vedtak: Styret tok SU v/leders skriftlige redegjørelser til etterretning. 
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10/13 Rapport fra Rekrutteringsutvalget 

I siste MI ble det publiser en artikkel om rekruttering som er godt mottatt. På grunn av frafall 

av medlemmer har enkelte klubber tatt tak i dette og planlegger aktiviteter tidlig i juli. Dette 

vil bli fulgt opp av rekrutteringsutvalget og rapporterer om resultatet av dette. Modellflyskole 

avholdes på Starmoen første uke i juli i regi av Gjøvik MFK v/Karl Glommen. 

Etter stor suksess med et spontant helikopter treff, arrangert av Condor MFK treff med over 

50 piloter, planlegger man noe tilsvarende i 2014. Potensialet er stort da mange 

helikopterpiloter opererer på egnehånd utenom klubber. 

Styret er positivt til det arbeidet som er lagt ned til i dag. Da dette arbeidet er viktig for vår 

framtidige utvikling av seksjonen, vil dette bli fulgt opp framover.  

Vedtak: Styret tok rapport fag fagsjef til etterretning. 

11/13 Rapport fra Ungdomsutvalget.  

Det forelå ingen rapport fra Ungdomsutvalget denne gangen.  

12/13 Status Handlingsplan. 

Styret er fornøyd med framdrift i forhold til handlingsplanen. Ut i fra dagens status er vi i a 

jour med tidsplan. Oppdatert handlingsplan gjøres tilgjengelig på web så snart som mulig. 

13/13 Oppfølging gruppeledere. 

Legge til rette for evaluering av og for gruppelederne etter sesongen 2013. 

Legge til rette for trening av landslagsutøvere med hjelp fra for eksempel olympiatoppen, ref 

langtidsplanen. Fagsjef sjekker ut muligheten for dette. 

14/13 Status evaluering av konkurransestøtte-ordningen. 

Styrets nestleder Haagen Valanes redegjorde kort for de problemstillinger som foreligger i 

dag. Med bakgrunn i dagens ordning blir det lave beløp til landslagsutøvere som er berettiget 

til støtte. Dette har bakgrunn i at vi i dag har flere som med dagens ordning oppfyller kravene 

for støtte. 

Styret er enig om at dagens ordning er moden for en revisjon og vil involvere gruppelederne i 

dette arbeidet. Styrets nestleder tar kontakt med gruppeledere for å få innspill til prosessen. I 

det videre arbeidet er det viktig å legge vekt på blant annet følgende: 

 Aktivitetskrav for klassen 

 Nivå på prestasjoner 

 Fordeling av midler, modeller for dette 
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Asle Sudbø deltok på møte via Skype fra sak 15/13 til og med sak 16/13. 

15/13 Plan for arbeidet med revisjon av MFH m/vedlegg høst 2013. 

I september tar styret kontakt med klubbene v/leder med oppfordring om å samle innspill til 

tilbakemeldinger ved MFH. Frist for dette settes til slutten av november. Følges opp med info 

til medlemmer og i MI. 

Legges til grunn for styrearbeide med MFH fram til klubbledermøte i 2014. 

Vedtak: Plan for arbeidet ble vedtatt. Det er viktig å samkjøre tidsplan med SU. 

16/13 Redegjørelse for deltagelse av fagsjef i SU. 

I løpet av forrige tingperiode 2011-2013 jobbet Styret og SU intensivt med å finne frem til et 

egnet format for et regelverk for modellflyseksjonen-NLF som en kunne forvente at ville bli 

godkjent av Luftfartstilsynet og NLF.  

Underveis i arbeidet fikk Modellflyseksjonen tilført en betydelig administrativ ressurs i form 

av ny Fagsjef for modellflyseksjonen, som også ble koblet på arbeidet. 

Det er naturlig at Fagsjefen, som i praksis har stått for mye av fremdriften i arbeidet det siste 

halvåret, integreres sterkere i det videre arbeidet, som i hovedsak vil bestå av oppdateringer 

av diverse vedlegg og finpussing på teksten i Modellflyhåndboken. Årsmøtet har også uttrykt 

at det må utarbeides et utkast til rapporteringssystem. Dette arbeidet har fagsjefen allerede 

begynt på i samarbeid med fagsjef HG/PG.   

Formelt er det ingenting i veien for at Fagsjef leder SU. Dette er avklart med NLF sentralt og 

det finnes flere eksempler på at fagsjefen i andre seksjoner i NLF har ledet SU, for eksempel 

seilfyseksjonen, mikrofly-seksjonen, hang- og paraglider-seksjonen, og fallskjermseksjonen. 

Praktisk har dette den store fordel at Modellflyseksjonen får en profesjonell ressurs på 

arbeidet som representerer kontinuitet og som kan fungere som en mottager for innspill til det 

videre arbeidet.   

Under enhver omstendighet arbeider SU på instruks fra Styret, og rapporterer til Styret.  

SU er dermed sammensatt slik for tingperioden 2013-2015: 

Leder SU: Fagsjef Jon Gunnar Wold 

Medlem SU: Styremedlem Magnus Nordstrand  

Medlem SU: Magne Hegstad 

Vedtak: Styret tar redegjørelsen fra Styreleder til etterretning.  
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Eventuelt 

Styret ber fagsjef utarbeide oversikt over modellflyplasser, både NLF klubber og andre. 

Implementeres i handlingsplan. Anders Holt Jacobsen kan bistå i dette arbeidet. Fagsjef gir 

tilbakemelding mht tidsrammer. 

 

Møtet hevet kl 14:45 22.6.2013  

 

Haagen Valanes 

Nestleder 


