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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen             

 
 
Møte 01/15 
 
Styremøte avholdt 14.02.2015, kl. 10.00-16.00 
Best Western Hotell, Gardermoen 
  
Deltakere: 
 

Fra Styret:          Asle Sudbø (leder)  
                               Haagen Valanes (nestleder)  
                               Anders Holt Jacobsen (medlem)  
                               Rune Pavestad (medlem)   
                               Ben-Erik Ness (medlem)    
                               Arild Johansen (varamedlem)     
                                                                                        
Fra Ungdomsutvalget: Martin Larsen  
Fra NLF:                  Jon Gunnar Wold 
 
 
Forfall, meldt :     Magnus Nordstrand (medlem) 
                               Niels Hermansen (varamedlem) 
                                
                                                   

Møtet ble satt kl 10.00. Styret var beslutningsdyktig, idet 5 av styrets 6 
ordinære medlemmer og 1 varamedlem deltok på møtet.  
 

 
01/15 Nytt fra NLF 

a) Nytt fra NLF- Rapport fra fagsjef 
b) Økonomi – rapport vedlagt 
c) medlemstall – medlemstall vedlagt 
 
Rapport fra SU (vedlagt) 
Rapport fra ungdomsutvalget v/Martin (fremført muntlig i møtet). 
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Ungdomsutvalgethar diskutert bidrag til Luftsportsuka, og valg av nytt 
ungdomsutvlg.  
 

Forslag til vedtak: Styret tar rapportene til etterretning. 
 
02/15 Handlingsplan 2014 
 
Handlingsplanene er Styrets årlige konkretiseringer, formulert som en liste av 
aksjonspunkter, av Langtidsplanen for Seksjonen. Nåværende Langtidiplan 
gjelder 2013-2015, og har blitt konkretisert i aksjonspunkter på Handlingsplan 
2013 og Handlingsplan 2014.    
 
Vedlegg: Handlingsplan 2014.  
 
Vedtak: Oppdatert og avsluttet handlingsplan 2014 publiseres på nlf.no 
 
03/15 Rekruttering 
 
Rekruttering foregår, og må foregå, i all hovedsak ute i klubbene, der 
aktivitetene foregår. Likevel er det en del konkrete tiltak som også kan gjøres 
sentralt.   
 
Modellflyseksjonen ser potensialet i å få organisert den omfattende multirotor-
aktiviteten innenfor rammene av NLF. Seksjonen har også utarbeidet flyers som 
vil bli vurdert lagt ut hos forhandlere i dialog med disse. Modellflyseksjonen 
arbeider overfor CIAM med utvikling av multi-rotor konkurranseformer. 
Modellflyseksjonen bør også vurdere multi-rotor kurs i NLF-regi. Klubbene 
informeres om dette. Det bør også vurderes tiltak for å markedsføre NM i NLF 
regi overfor lokal presse.   
 
Vedtak: Fagsjef tar innkomne forslag og arbeider videre med konkretisering av 
disse.    
 
04/15 Konkurransereglementet 
 
Seksjonsårsmøtet 2013 ba Styret om å gjennomgå konkurransereglementet 
frem til Seksjonsårsmøtet 2015. Styret har hatt en prosess på dette gjennom 
hele tingperioden 2013-2015, der gruppelederne har vært involvert i flere 
runder. Dette har resultert i et litt omarbeidet konkurransereglement, men der 
grunnprinsippene fra tidligere når det gjelder fordeling av konkurransestøtte er 
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videreført . Foreliggende utkast til konkurransereglement ble diskutert som en 
siste forberedelse til seksjonsårsmøtet.  
 
Vedtak: Fagsjef og nestleder innarbeider de siste kommentarer fra 
gruppeledere og styret.   Nytt forslag til konkurransereglement legges frem for 
Seksjonsårsmøtet 2015. Saken legges frem på Seksjonsårsmøtet av nestleder 
Haagen Valanes. 
 
05/15 Seksjonsmøter og Luftsportsting 
Vedlegg:  
 
a) Utkast saksliste med punkter som må besluttes. 
b) Budsjettforslag 
c) Budsjettnotat 
d) Årsrapport 2014 
e) Langtidsplan 
f) Sakspapirer fra forrige ting til sammenligning 
 
Frist for ferdige sakspapirer til Seksjonsmøtet: 5/3 
 
Vedtak: Fagsjef utarbeider komplette sakspapirer til Seksjonsmøtet basert på 
styrets beslutninger. 
 
 
06/15 – handlingsplan tilgang til fullskala flyplasser 
Etter innledende møte mellom NLF og utvalget for tilgang til flyplasser må 
styret drøfte veien videre. 
  
Vedtak: Utvalg fremskaffer dokumentasjon på operative bestemmelser for 
modellflyging som eksisterer i dag. Forslag til konkrete flyplasser sendes fagsjef, 
som koordinerer arbeidet innad i NLF. Utvalget rapporterer fremgang til styret 
etter behov. Styret vedtar at det er NLF som tar kontakt med de aktuelle 
flyplasser.  
 
07/15 RPAS – ny forskrift 
 
Det vises til høringsnotat og forslag til ny RPAS-forskrift: 
http://luftfartstilsynet.no/aktuelt/hoeringer/RPAS-forskrift_på_høring  
 
- Gjennomgang av innspill fra klubber, SU og medlemmer 
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- Styret må ta stilling til hvilke elementer som skal inngå i høringssvar 
 
Vedtak: Fagsjef forbereder et utkast til høringssvar som fremlegges for styret, 
basert på diskusjoner i møtet. Fagsjef stiller på høringsmøtet 24.02.2015 i Oslo 
som LT har invitert til, og rapporterer til styret fra dette møtet. Saken blir 
presentert som en orienteringssak på Seksjonsårsmøtet 2015.  
 
08/15 Vedtak årsrapport 2014 (Protokollering av sirkulasjonssak) 
 
Utkast Årsrapport 2014 er vedtatt pr. sirkulasjon i Styret. Et flertall har meldt 
tilbake at det godkjenner årsrapporten med noen redaksjonelle endringer 
vedrørende omtale av resultater oppnådd i VM I F3F. Disse er innarbeidet. 
 
Vedtak: Styret godkjenner årsrapport 2014 med de endringer som er foreslått. 
Vedtaket protokolleres. 
 
08/15 Eventuelt 
 
08/15-1  Cirrus  planlegger Nordisk Mesterskap F3J 2015.  
 
Dette er det siste styremøte i tingperioden 2013-2015. Nytt styre må 
konstitueres etter Seksjonsårsmøtet.   
 
 
Møtet hevet kl 15.30. 
 
Asle Sudbø 
Styreleder 
 


