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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Møte 01/12
Styremøte avholdt 28. januar 2012, kl. 10.00‐16.00
Avinors lokaler, Gardermoen
Deltakere:
Fra Styret:

Asle Sudbø (leder)
Ben‐Erik Ness (medlem)
Anders Holt Jacobsen (medlem)
Arild Johansen (varamedlem)

Fra NLF:

Tom Brien
Jon Gunnar Wold

Forfall:

Haagen Valanes (nestleder)
Svein Rudshagen (medlem)
Rune Pavestad (medlem)
Magnus Nordstrand (medlem)
Tom Erik Sørensen (varamedlem)

Møtet ble satt kl 10.00 28.01. Styret var beslutningsdyktig, idet 3 av styrets 7 ordinære
medlemmer, og 1 varamedlem deltok på møtet. I tillegg var flere av styrets ordinære
medlemmer tilgjengelige på telefon.
Sak 1/12



Faste saker

Medlemstall
Økonomi

Medlemstall
Medlemstallet pr. 31.12.2011 var 3805. Dette er en svak økning fra tilsvarende tidspunkt
2010, da medlemstallet var 3798. Modellflyseksjonen holder dermed essensielt stand i antall
medlemmer. Vi er nå kun marginalt mindre enn Motorflyseksjonen, som har hatt en negativ
medlemsutvikling i 2011. Det er sannsynlig at Modellflyseksjonen i løpet av 2012 vil kunne
bli den nest største seksjonen i NLF, etter Fallskjermseksjonen
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Økonomi
Da seksjonen ikke fikk den ønskede medlemsutviklingen i 2011, vil dette følge oss inn i 2012
mht bruttokontingenten. Videre har det vist seg de siste årene at tilskudd fra NIF har gått
ned, noe vi også registrerte i 2011. Derfor er dette justert ned.
Budsjettert lønn inkludert feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader var kroner
115 000 for lav. Dette er det nå justert for samtidig som at det er lagt til grunn en fordeling
på 60/40 (av praktiske hensyn) mellom adm. og aktiviteter blant klubber og medlemmer.
Vedtak: Styret tar leder og nestleder sin redegjørelse til etterretning, og godkjenner forslag
til revidert budsjett for 2012.
Sak 2/12
Nytt fra NLF
Fra NLF‐styremøte 05.12.2012: Kandidater til ny stilling som Generalsekretær ble
intervjuet. Tre stykker ble innkalt til intervju. Det forhandles for tiden med en aktuell
kandidat om betingelsene for ansettelse. Saken skal opp i Styremøte i NLF 30.01.2012.
Vedtak: Styret tar leder sin redegjørelse til etterretning.
Sak 3/12
Landslagstøy
Modellflyseksjonen har ingen sponsor for tiden som kan bidra med støtte til nytt
landslagstøy. Aktivitetskonsulenten i NLF har skaffet seg oversikt over hva slags landslagstøy
som finnes igjen av det landslagstøyet som ble laget sist. Det finnes en mulighet for at dette
lageret kan suppleres med de delene som mangler. For 2012 vil dette bli det rimeligste
alternativet.
Vedtak: For 2012 vil landslagsdraktene bli som for 2011, og det bevilges midler til innkjøp av
deler som mangler.
Sak 4/12
Status MI
MI er redesignet fra bunnen av, i regi av redaktøren. En del endringer er gjort for å gjøre MI
mer attraktivt for annonsører, inkludert nytt format og nytt gloss‐papir. Det fokuseres på å
redusere trykkeri‐kostnader, og det er et betydelig potensiale for å kunne redusere disse. Ny
spalteredaktør for helikopter er på plass. Redaktør har stort fokus på å øke tilfanget av
modellfly leser‐stoff, og har nå mye stoff å velge imellom. Noe ustrukturert innsending av
stoff kan være en utfordring. Det jobbes med å få til en database for innsendte bilder med
bildetekst. Kostnadene ved dette vil undersøkes. Redaktør vil videre fokusere på
uniformering av presentasjonene, og også språkvask. Redaktør vil sende en stil‐guide til
spalteredaktører for å bidra til dette. Annonsør‐situasjonen jobbes det aktivt med.
Hovedhensikten er å forløse et potensiale i annonsør‐markedet. Redaktør tar kontakt med
en profesjonell annonse‐selger for å undersøke konkret muligheten for å øke annonse‐salget
i MI. For sen fakturering har resultert i at det har blitt kreditert en god del.
Vedtak: Styret tar redaktør sin redegjørelse til etterretning.
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Sak 5/12

Årsmeldingen 2012 – utkast

Fagsjefen hadde i forkant av møtet utarbeidet forslag til Årsmelding 2011 som hadde blitt
distribuert til Styret i god tid før møtet. Utkast til Årsmelding 2011 ble gjennomgått under
møtet og revidert noe. En del fakta skal kvalitetskontrolleres, og noe på økonomi skal legges
til.
Vedtak: Fagsjef får myndighet til å godkjenne Årsmeldingen 2011 med de endringer som ble
foreslått under styremøtet.
Sak 6/12

Konkurransesatsingen i NLF ‐ hva gjør Modellflyseksjonen?

Forbundsstyret har bedt seksjonsstyrene om å redegjøre for deres bidrag til
Konkurransesatsingen i NLF.
Det er høy konkurranseaktivitet innen en lang rekke flygrener i Modellflyseksjonen, som
spenner et bredt spektrum av ulike typer modellflyging. Vi opererer med landslag i mange
klasser (8 landslag). En felles utfordring for alle konkurransegrener i NLF er at de ikke uten
videre er publikums‐idretter. Aktivitetene er generelt vær‐avhengige. 2011 var for eksempel
et år med meget dårlig vær, og dette har hatt konsekvenser for aktivitetsnivået. En annen
utfordring for modellfly er at det ikke finnes egnede konkurransearenaer som ligger sentralt,
og modellfly har heller intet riksanlegg. Et målrettet arbeid har ledet til den første kvinnelige
instruktør, og modellflyseksjonen satser på utviklingsorientert ungdomsidrett, inkludert
instruktørkurs og stipendstøtte til spesielle talenter for å utvikle dem som idrettsutøvere.
Modellflyseksjonen vil ellers bidra med modellfly‐innslag på tre store flyarrangement i 2012 i
regi av Luftforsvaret: Kjeller første helgen i juni, Sola andre helgen i juni, og Bodø i tredje
helgen i juni. Det er ellers fokus på å få aksess til idrettshaller til indoor‐flyging i
vinterhalvåret.
Luftsportsuka 2012 er et felles arrangement for alle seksjoner på Starmoen sommeren 2012,
22.07 ‐ 27.07. En mulighet er at ulike seksjoner legger en konkurranse til Starmoen under
denne uka. Dette vil i hovedsak fungere som et arrangement der ulike seksjoner i NLF kan
lære om hverandre. Det er mindre sannsynlig at man vil oppnå ekstern rekruttering på
denne måten.
Vedtak: Styret ved Anders Holt Jacobsen tar kontakt med Elverum Modellflyklubb for å høre
om de kan bidra til dette arrangementet. Styret er villig til å bidra med økonomisk støtte til
den modellflyklubben som eventuelt bidrar til arrangementet.
Sak 7/12

Modellflyhåndboken ‐ status i arbeidet

Styret har så langt laget 3 bestillinger til SU vedrørende utarbeidelse av utkast til
Modellflyhåndboka. Fase 1: Utarbeidelse av hovedkapitler. Fase 2: Utarbeidelse av
underkapitler til hovedkapitlene. Fase 3: Utarbeidelse av fullstendig tekst til de 3 første
hovedkapitlene. SU har levert sine utkast til Styret på Fase 1 og Fase 2, og Styret har
godkjent disse med noen kommentarer fra fagsjefen på Fase 2. Hovedkapitlene er: Kap. 1:
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Sikkerhetssystemet. Kap. 2: Administrative bestemmelser. Kap. 3: Operative bestemmelser.
Kap. 4: Opplæring av modellflygere. Kap. 5: Tekniske bestemmelser. Kap. 6: Flytrygging.
Bestillingen på Fase 3 (1. halvdel) samt fagsjefens kommentarer er oversendt til SU, som har
fått frist til 30.03.2012 med å ferdigstille et utkast til fullstendig tekst på de 3 første
hovedkapitlene (som anses som de enkleste). Det forutsettes at Styret godkjenner dette
utkastet før SU starter det videre arbeidet med fullstendig tekst til hovedkapitlene 4,5,6.
Styret og SU har fokus på å lage Modellflyhåndboken så enkel som mulig, samtidig som den
skal være tilstrekkelig til å bli godkjent som et sikkerhetssystem.
Vedtak: SU utarbeider utkast til fullstendig tekst på de 3 første kapitlene innen 30.03.2012,
som oversendes til Styret for godkjenning.
Sak 8/12

Saker til Klubbledermøtet

Saksliste til ledermøtet ble gjennomgått og ferdigstilt.
Vedtak: Styret vedtar dagsorden for ledermøtet 03.03.2012. Styret inviterer gruppeledere
med et fellesmøte fredag 02.03.2012, kl. 18.00‐22.00.
Sak 9/12

Eventuelt

Status gruppeledere
Vedtak: Styret vil ha oversikt over hvilke av gruppelederne som er forespurt om å være
gruppeledere for 2012. De aktuelle medlemmer av styret rapporterer om dette til styreleder
og fagsjef.
Web‐sider
Web‐ansvarlige innen NLF innkalles til samling for å diskutere utviklingen av web‐sidene. NLF
ønsker å tilby sine web‐sider for at klubber kan utvikle sine egne hjemmesider.
Vedtak: Webansvarlig Modell legger ut info om dette på NLF‐Modell sine hjemmesider.
Møtet hevet kl 1530 28.01.2012
Asle Sudbø
Styreleder
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