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1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 
a. Frammøtte representanter godkjent uten innsigelser 

 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

a. Innkalling godkjent 
b. Saksliste godkjent 
c. Forretningsorden godkjent 

 
3. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen 
og et tellekorps på 3 personer. 
 Til dirigent ble valgt  Asle Sudbø 
 Til sekretærer ble valgt  Kjell Aanvik og Tom Erik Sørensen 
 Til undertegning av protokoll Tore Hansen og Per Karlsen 
 Tellekorps   Bjørn Haavaldsen JG Wold og Tom Leivseth 
 
4. Behandle årsberetning for seksjonen for 2011 og 2012. 
 Dirigenten gikk gjennom årsberetning for 2011 og 2012. 
 Begge ble godkjent uten vesentlige kommentarer 
 
  
5. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2011 og 2012 i revidert stand. 

Dirigenten gikk gjennom seksjonens regnskaper for 2011 og 2012 
Spørsmål om landslagsstøtte, denne er bokført på flere konti, men utdelt i hht. budsjett. 
Spørsmål om «prosjekt barn & ungdom». 

  Her er det gjort endringer i hvordan poster føres, etter pålegg fra NIF. 
  Det er derfor noe «merkelige» posteringer for 2011. 

 Rekruttering er viktig for seksjonen, og disse postene følges nøye. 
 
Begge ble godkjent uten ytterligere vesentlige kommentarer 
 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 
 

6.1 Landslagsutøvere som deltar på EM eller VM skal ha startkontingenten 
dekket av forbundet 

Fra Forus RCK.  
 
Styret gikk gjennom fordelingsmåten, som vekter forskjellige stevner, 
arrangementssteder og junior/senior. 
Dette gir etter styrets mening den mest rettferdige fordeling av begrensede 
midler i konkurransestøtte, selv om den tildelte støtte ofte ikke dekker 
startkontingenten. 
 
Det framholdes at det i de senere år har kommet til mange nye 
konkurranseklasser, samt store kostnadsøkninger forbundet med deltakelse. 
 
FAI/CIAM har satt en øvre grense på €300 som startkontingent, men 
arrangørene er ofte flinke til å «prakke på» deltakerne flere utgifter. 
 



Med dagens ordning blir basis startkontingent dekket. 
Vedtak: 
Styrets forslag  
Seksjonsstyret skal fram til neste seksjonsmøte evaluere dagens ordning 
for 
konkurransestøtte, og eventuelt se på mulighetene til en ny ordning. 
Gruppelederne skal involveres i dette arbeidet. 
vedtatt. 
 
 

7. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2014 og 2015. 
 Styrets forslag; 
   2014 2015 
 Senior   340  360 

Junior   170  180 
Ungdom  70  75 
Barn   35  35 
Famile   170  180 
Pensjonister  170  180 
Støtte   70  75 

 
Forslag fra salen om ytterligere økning. 
Dagens tilbud fra NLF har etter hvert blitt vesentlig bedre, og dette kan rettferdiggjøre 
høyere kontingent. 
 
Modellflyseksjonen har fortsatt halv kontingent til forbundet, selv om denne satsen stadig 
er utsatt for ønsker fra NLF om økning. 
Seksjonen ønsker derfor å holde kontingentøkningene så lave som mulig for ikke å gi 
næring til dette ønsket fra NLF. 
 

Styrets forslag til kontingenter vedtatt. 
 
8. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 
2013 – 2015. 
 
  
 Kommentarer til langtidsplan. 
 Sikkerhetsutvalgets arbeid er med i denne planen, og dermed også modellflyhåndboken. 
 Jo Grini redegjorde litt for SU’s arbeid i forhold til planen. 
 

Det ble mye diskusjon fram og tilbake rundt modellflyhåndboken. 
Denne er en egen orienteringssak utenom seksjonsmøtet, salen bes holde seg til 
langtidsplanen. 

 
Regelverket som modellflyhåndboken beskriver, er avhengig av LT’s forskrift, og kan ikke 
tre i kraft før forskriften kommer. Det skal/kan imidlertid brukes som en prøveordning 
allerede fra 1. mai i år. Hensikten er å skaffe erfaring med hvordan regelverket fungerer i 
praksis og innarbeide eventuelle endringer før det blir endelig vedtatt. 

 
 Langtidsplanen 
 
 Dirigenten gikk kort gjennom hovedpunktene i langtidsplanen. 
 

Slike planer må være spesifikke og tidsbegrenset hvis de skal være gjennomførbare. Der 
er det noe mangler på det framlagte forslag. 
Ønske fra salen om tettere oppfølging av luftromstildeling for modellfly. 



 
Styret får seksjonsmøtets tilslutning til langtidsplanen. 
 
Langtidsbudsjett. 
Langtidsbudsjettet er preget av «Business as usual», jevn utvikling. mao. 
 
En liten feil i oppsettet, IB for 2011 er feil, slik at korrekt UB for 2015 blir 477.000,- 
 
Fra salen ble det etterspurt bruk av midler til Web for klubber mm. 
Seksjonen har ryddet i en del av egne web-domener, mens klubbsider på nett styres 
sentralt, og kostnader også tas sentralt. 
 
Det er bevilget penger til nye landslagsdrakter. RCpro sponser dette slik at våre 
landslagsdeltakere kan framstå med et helhetlig uttrykk. 
 
Langtidsbudsjettet vedtatt. 
 
 

9. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget. 
 Endring i Lov for NLF, om ungdomsrepresentasjon i seksjonsstyrene. 
 § 25, underpunkt 10 tilføyes: Ett av styrets medlemmer skal være ungdom. 
 
 Generell tilpasning til ny lovnorm fra NIF 
 
 Endring i statutter for hederstegn. 
 Endres til å lyde «Det kan utdeles inntil tre hederstegn pr seksjon pr år» 
 

Fastsette forbundskontingenter og avgifter, samt godkjenne seksjonskontingenter og 
avgifter fastsatt på seksjonsmøtene. 
 
 
NLF er svært fokusert på kostnadskontroll, og har gjennomført en rekke tiltak i den 
retning. 
Kontingentene økes derfor kun i takt med inflasjonen. 
Modellflyseksjonen har i alle år vært en betydelig bidragsyter til NLF, og kan ikke på noen 
måte betraktes som «gratispassasjerer» innen NLF. 
 
Kort gjennomgang av NLF’s langtidsplan og budsjett for 2013 - 2015 
 
 

10. Valg 
 

a) Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 
Vararepresentanter 
 
 Leder   Asle Sudbø  gjenvalg for 2 år 
 Nestleder  Haagen Valanes gjenvalg for 2 år 

Styremedlem  Rune Pavestad  gjenvalg for 2 år 
Styremedlem  Anders H. Jacobsen gjenvalg for 2 år 
Styremedlem  Magnus Nordstrand gjenvalg for 2 år 
Styremedlem  Svein Rudshagen gjenvalg for 2 år 
Styremedlem  Ben E. Ness  gjenvalg for 2 år 
Varamedlem  Arild Johansen  gjenvalg for 2 år 
Varamedlem  Niels Hermansen Ny for 2 år. 
 
Samtlige valgt ved akklamasjon. 



Asle Sudbø foreslås til NLF’s styre, med Haagen Valanes som vara. 
 

b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
Audun Thinn (Leder) 
Wenche Mælumsveen 
Per G. Strømmen 

 
c) Ni (9) representanter til Luftsportstinget 

  Asle Sudbø 
  Ben Erik Ness 
  Øistein Aanensen 
  Hasse  Johnsgård 
  Kim Fritsch 
  Jon Arne Sagøy 
  Kåre Christian Nordhus 

Per Ulrik Karlsen 
Tom Johnny Leivseth 

 
Orienteringssaker etter at seksjonsmøtet er hevet: 

a) Orienteringssak om klubbweb 
Jon Gunnar Wold orienterte om mulighetene til å ha nettsider for klubbene under NLF.no 
Det er valgt ny leverandør og system, og det gir en enkel måte for klubbene å 
vedlikeholde sine sider. 
Standardisert løsning gir et enhetlig bilde utad for klubber i NLF. 
Løsningen forventes klar i nær framtid. Noen klubber kjører beta-test for tiden. 
 

 
b) Orienteringssak om Modellflyhåndboka 
 Nytt forslag til håndbok foreligger. 
 Denne utgaven legger mer vekt på opplæring og holdninger, og mindre på tekniske krav. 

Fra 1. mai kan boken brukes av klubber/medlemmer. I løpet av 2013 skal det gjøres en 
evaluering som forelegges klubbledermøtet i 2014. I løpet av 2014 skal det gjøres 
ytterligere evalueringer, og et endelig forslag legges fram for tinget i 2015. 
 
Diskusjon i salen: 
- Modellflybevis, krav, varighet og pris 
- Rapportering hendelser, hva kreves 
- Luftromskrav 
- Hvilke krav stiller NLF kontra LT 
- Vektinndelinger, hvorfor 0-7 kg. 
- Tilbakemeldinger noteres og innarbeides i boken 
- All registrering av bevis og modeller mm. skjer sentralt 
- Hvem omfattes av forskrifter og sikkerhetssystem 
- LT lager en forskrift, som er en del av lovverket og omfatter alle som flyr modellfly. 
- NLF lager et sikkerhetssystem som LT krever, og som kun omfatter medlemmene. 

 
  

 
Utdeling av hederstegn. 
 
Martin Krafft.  For sin innsats med Ekebergstevnet. Modellflyseksjonenes hederstegn. 
Torbjørn Jespersen For sitt langvarige engasjement og arbeid med modellfly. 
 
Pål Stavn  NAK’s gullnål. 
     
 



Kort presentasjon av og ved: 
1.Visepresident NIF  Jorodd Asphjell  
2.Visepresident NLF Ann Kristin Bogen 
 
 


