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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Møte 04/16
Seksjonsstyremøte 24. september 2016, kl 10.00-16.00,
Gardermoen
Deltakere:

Asle Sudbø, leder
Haagen Valanes, nestleder
John Ole Hollenstein, styremedlem ungdom
Per Holmen, varamedlem
Reidar Johansson, varamedlem

Meldt forfall:

Rune Pavestad, styremedlem
Anders Holt Jacobsen, styremedlem

Møtet ble satt kl. 10.00. Styret var beslutningsdyktig.

29/16 Nytt fra NLF
Ungdomsutvalget (UU) skal ha sitt første møte etter LSU2016 den 23.10.2016. UU var
representert på intro-arrangement til luftsport i Luleå sommer 2016. Det er kommetnytt
varamedlem i UU fra HG/PG. UU jobber aktivt med sosiale medier. UU vil arrangere en
sosial samling i Bergen/Stavanger høst 2016. UU forsøker å oppsøke og kontakte klubber
med god ungdomsrekruttering for å lære av disse med tanke på å rekruttere flere ungdommer
til luftsportsaktiviteter.
Fremo prosjektet er foreløpig satt på vent i påvente av at kommunen omregulerer området til
fritidsformål.
Luftfartstilsynet har signalisert at det vil kunne komme forskrift for modellfly som skal være
gjeldende allerede fra 01.01.2017.
30/16 Medlemstall og økonomi
Styret noterte seg at oppdaterte økonomi-tall pr. august burde vært presentert på samme måte
som tallene pr juni, slik at både utgifter og inntekter fremgikk også for august-tallene. Til
neste styremøte bør tilsvarende gjøres for
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Vedtak: Styret tar rapportene om medlemstall og økonomi til etterretning. Nestleder tar
kontakt med fagsjef for oppfølging av diskusjon i møtet.

31/16 31/16 Orienteringssaker (vedlagt i étt dokument)







a) Modellflyplass Starmoen
b) Omorganisering i fbm. lovendring i NLF
c) «Lov-kladd» vedr. ubemannede luftfartøy fra EASA.
d) planlagt forskrifts-endring for ubemannet luftfart fra LT
e) pågående anleggssaker
d) SU-rapport

Vedtak: Styret tar orienteringen om punktene over til etterretning.
32/16 Anleggsstøtte - oppfølging
Første del av vedtatt anleggsstøtte er tildelt klubbene. I denne forbindelse har det vist seg å
være behov for entydige retningslinjer for når tiltaket er å betrakte som ferdig, slik at
resterende støtte blir utbetalt. Styret anmodes om å vedta slike retningslinjer.
Vedtak: Styreleder og nestleder utarbeider forslag til justerte retningslinjer for søknad om
anleggsstøtte. Forslag legges frem på neste styremøte.
33/16 Konkurransestøtte 2016
Forslag til konkurransestøtte vedtatt med endringer for de juniorer som reiste sammen med
ledsager som selv deltok i konkurransen og som selv fikk utbetalt støtte.
34/16 Protokollering av sirkulasjonssaker
Ingen sirkulasjonssaker å protokollere.
35/16 Eventuelt
Ingen saker under Eventuelt.
Neste styremøte:
16.11.2016, kl. 10.00-16.00. Sted bestemmes senere.
Møtet hevet kl. 14.00
Asle Sudbø
Leder
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