
 

PROTOKOLL 
Styremøte Modellflyseksjonen 

Sted:  NLF, Møllergata 39 
 

Deltakere: 
Espen Bakke 
Haagen Valanes (skype) 
Anders Holt Jacobsen 
 
Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

John Ole Hollenstein og Per Holmen meldte forfall, og vara Ole Andreas var forhindret fra å delta. 

Saker: 

11/18 Medlemstall 

Det er usikkerhet knyttet til medlemstall pr. 30.04.2018. Klubbadmin viser den 30. april er det 2184 
personer som har betalt medlemskap i Modellflyseksjonen. Det er her medregnet alle som mottar 
MI, samt støttemedlemmer. Usikkerheten skyldes blant annet at det er flere måter å komme fram til 
en total på. Ny kontroll den 8. mai viser at det er totalt 3115 medlemmer i seksjonen, hvorav 2273 er 
betalt. Medlemmer uten e-postadresse ble tilsendt purringer på papir tirsdag 8/5. Medlemstallet pr 
30/4 må sees i forhold til tall fra foregående år, som var hhv. 2594 i 2016, og 2729 i 2017. Styret 
diskuterte ulike tiltak for at flere av medlemmene skal få betalt årets kontingent.  

Vedtak: Det publiseres informasjon om Min idrett og betaling i neste MI, og informasjonen sendes 
også til klubbene på e-post, med informasjon om hvordan de kan se betalingsstatus på medlemmene 
sine i KlubbAdmin. MI nr. 3 sendes kun til medlemmer som har betalt.  

12/18 Oppfølging av økonomi 

Seksjonen utarbeidet en prognose for 2018 på forrige møte. Denne avviker noe fra det tingvedtatte 
budsjettet for året (bedre resultat) grunnet redusert stillingsbrøk for fagsjef. Prognosen ligger til 
grunn for økonomistyringen i seksjonen i 2018, og er lagt inn i Visma. Det er svært unormalt at 
kontingentinntekt ikke er på plass så langt ut på året, og dette skyldes omlegging til nytt 
medlemssystem. Pengene er på NLFs konto, men ikke fordelt pr. seksjon. Inntekter forventes komme 
på plass i regnskapet innen Luftsportstyrets møte i slutten av juni.  På grunn av usikkerhet om antall 
betalende medlemmer ble det vurdert å utsettes utgifter til styret ser inntekten fra årets 
medlemskontingent. En oversikt over påløpte kostnader fram til og med 30/4 etter ny 
rapporteringsmal ble sendt ut sammen med sakslisten.  



Vedtak: Styret ser alvorlig på situasjonen med sviktende medlemstall. Det forventes at inntekter blir 
synlig i regnskapet innen juni. Fram til medlemstall er endelig avklart vil styret utsette aktiviteter der 
det er mulig, og ha en restriktiv pengebruk for å begrense underskuddet i 2018.  

13/18 Sikkerhet  

Luftfartstilsynet har publisert årets VFR-guide for Norge. Seksjonen satte seg som mål i fjor å være 
nevnt i denne guide-boken, med vårt kart over seksjonens klubbers modellflyplasser. Det er gledelig 
å konstatere at vårt kart er med. VFR-guiden er for første gang i år hel-elektronisk. 

SU har ikke behandlet noen saker, da det ikke er meldt inn hendelser av betydning. SU består nå av 
Magne Hegstad (leder) og Jon Gunnar som sekretær. SU har på oppdrag fra forrige styremøte 
diskutert bemanning, og på styrets anmodning er det nå ingen faste medlemmer, men det forventes 
at SU innhenter kompetanse ved behov for å behandle saker.  

Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning, og styreleder vil i kommende utgave av medlemsbladet 
oppfordre til økt rapportering. 

14/18 NLFs høringssvar til oppdatert Forskrift for luftfartøy som ikke har fører om bord mv. 

Hovedsaken i de foreslåtte forskriftsendringene er at modellflyging nå skal foregå «iht. et godkjent 
sikkerhetssystem», og det er laget krav til et slikt system. Med noen unntak, er dette i tråd med det 
NLF og styret har forventet, og høringssvaret vil oppfordre til at forskriften trer i kraft med de 
foreslåtte endringene. Utkast til høringssvar ble sendt styret pr. epost søndag 13.05, og ble 
gjennomgått i møtet. 

Vedtak: Styret stiller seg bak utkastet til høringssvar. SU-leder Magne Hegstad, Jon Gunnar Wold og 
NLFs kvalitetssjef Johannes Mothes reviderer Modellflyhåndboka slik at den møter LTs krav til 
sikkerhetssystem. Styret vil behandle revidert håndbok på neste møte, med intensjon om at NLFs 
sekretariat deretter søker om å få godkjent den reviderte håndboka av Luftfartstilsynet.  

15/18 Ny gruppeleder droneracing 

Gruppeleder for F3U-klassen Robin Karlsen ønsker å tre ut av vervet. Henrik Sandaker Palm, leder i 
Drammen FPV racingklubb og arrangør av årets prøve-NM er forespurt, og har takket ja. Han vil også 
bli meldt inn til FAI som «Technical Expert F3U» den 15. november. 

Vedtak: Styret takker Robin Karlsen for flott innsats for racingsporten, og godkjenner Henrik Sandaker 
Palm som ny gruppeleder i klasse F3U. 

16/18 Telemetri-juks i konkurranser 

Styret har fått spørsmål om hvordan en evt. situasjon med juks i modellflykonkurranser med bruk av 
for eksempel telemetri skal håndteres. Det står ikke noe om dette i seksjonens 
konkurransereglement eller i NLFs konkurransereglement.  Fagsjef har diskutert saken med FAI-
delegatene, og kommet til en anbefaling om at dersom juks avdekkes i en FAI-konkurranse, vil 
deltakeren bli diskvalifisert fra konkurransen på samme måte som ved ethvert brudd på FAI Sporting 
Code, og/eller reglene for den gjeldende konkurransen. Ved gjentatt brudd vil seksjonen kunne 
rapportere en deltaker til FAI for «unsporting behaviour», og suspendere vedkommendes 
sportslisens med hjemmel FAI/CIAM Sporting Code. 



Vedtak: Styret vil revidere seksjonens konkurransereglement og legge det fram for godkjenning på 
neste Seksjonsmøte. Revisjonen bør inneholde mulighet for sanksjoner ved juks og usportslig 
opptreden i konkurranser, etter modell fra FAIs reglement for internasjonale mesterskap. Videre må 
det innføres konkurranse- og uttaksregler for droneracing. 

 
17/18 Styremøter 2018 

Styret kom fram til møteplan for høsten 2018. Møtene bør fortrinnsvis avholdes i etterkant av 
møtene i Luftsportstyret (som er planlagt til 25. juni, 10. september og 23. - 24. november), slik at 
informasjon fra disse møtene kan meddeles seksjonsstyret. 

Vedtak:  

Styremøte 3/2018: lørdag 15. september 
Styremøte 4/2018: mandag den 26. november 

18/18 Orienteringssaker 

a) Status medlemsklubber 
Orkland modellflyklubb er innmeldt siden forrige møte, og ytterligere en klubb er i prosess. 
Jon Gunnar og Haagen presenterte status på arbeidet med rekruttering av nye klubber.  

b) Rapport fra EMFU generalforsamling 
Haagen (kasserer i EMFU) og Espen (EMFU-delegat fra NLF) deltok på generalforsamlingen i Paris. 
Referat fra møtet ble gjennomgått. RCFF, det svenske modellflypilot-forbundet ble tatt opp som nytt 
medlem. EMFU er nå største avdeling i Europe Air Sports. Medlemsavgift vil kreves inn fra og med 
2018 for alle medlemsland. Alle tillitsvalgte ble gjenvalgt. I regelverksarbeidet opp mot EASA vil 
«Standard Scenarios» bli utredet. Disse er viktige framover. 

c) Rapport fra CIAM Plenary Meeting i FAI  
Narve Jensen ble gjenvalgt som 2. visepresident i CIAM, og Pål Anthonisen ble valgt til leder for CIAM 
Scale sub-commitee. Skriftlig rapport fra Narve Jensen ble utsendt i forkant av møtet.  

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning 

19/18 Status handlingsplan 

Ansvarlige rapporterer status på sine saker. Nye saker føres opp på revidert plan. 

Vedtak: Oppdatert handlingsplan publiseres på nlf.no. 

 

Møtet hevet kl. 20:00 

Jon Gunnar Wold, referent 


