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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen              
 
Møte 04/15 
Seksjonsstyremøte 15. november 2015, kl. 10.00-16-00, Quality Hotel Gardermoen 

 

 

Deltakere:  Asle Sudbø, leder 

Haagen Valanes, nestleder 

   Rune Pavestad, styremedlem 

   Anders Holth Jacobsen, styremedlem 

   John-Ole Hollenstein, styremedlem ungdom 

   Per Holmen, varamedlem 

   Reidar Johansson, varamedlem (fra kl. 10.30) 

Fra NLF:     

                                   Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly NLF 

 

Møtet ble satt kl. 10.00. Styret var beslutningsdyktig.  

 

Sak 15/15 Faste saker 

 
a) Medlemstall, ser en positiv endring i medlemstall da tall per 31.10.2015 viser en økning på 9 

hoder og 34 medlemskap. 

b) Økonomi, økonomien ser positiv ut pr 31.10.15. Vi ligger godt innenfor budsjett og 

prognosene for å levere innenfor budsjett pr 31.12.2015 er til stede. Økonomirapporteringen er 

fremdeles ikke tilfredsstillende. I følge fagsjef arbeider NLF med dette ovenfor idrettens 

regnskapskontor. 

c) Nytt fra NLF. Se vedlegg. 

d) Rapporter fra utvalg og komiteer. Orientering fra ungdomsutvalget ved John-Ole. Styret ser 

nærmere på muligheten for å kunne bidra med reisestøtte for barn og ungdom som deltar på 

luftsportsuka 2016. Det forelå ingen andre rapporter fra andre utvalg og komiteer. 

 

Sak 16/15 Årlig revisjon av modellflyhandboka 

 

Det anbefales å avvente årlig revisjon av MFH til ny forskrift for RPAS er kjent og/eller trer i 

kraft. Årets hendelsesrapporter samt et internt SU-notat ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Styret tar fagsjefs orientering til etterretning. Revisjon av MFH utsettes til RPAS 

forskriften er klar. 

 

Sak 17/15 Utvidelse av modellflyplassen på Starmoen 

 

Styreleder redegjorde for historikk og status i saken fram til i dag. Fagsjef orienterte nærmere 

om konkrete løsninger for ny modellflyplass på Starmoen. 

 



Protokoll fra Styremøte i Modellflyseksjonen, nr 04/15, 15. november 2015                              

DM 461120 Side 2 av 3 sider 

Vedtak: Fagsjef i samråd med Elverum Flyklubb/modell får mandat i å utrede kostnader og 

finansiering av ønsket løsning med hensyn til ny modellflyplass på Starmoen. På gammel 

modellfly stripe utredes kostnader for tilrettelegging av team racing og stunt flyvning for 

linestyring. 

 

Sak 18/15 Opprettelse av anleggsstøtte 

 

Det ble opprettet en budsjettpost for midler til å støtte anlegg. Styret bør vedta retningslinjer 

for tildeling av midler til klubbene. 

 

Fagsjef orienterte om status i sakens anledning. Det må etableres retningslinjer for å kunne 

tildeles støtte etter søknad fra klubbene. 

 

Vedtak: Arbeidsgruppe bestående av styreleder, Rune Pavestad og fagsjef utarbeider forslag 

til retningslinjer for tildeling av anleggsstøtte til neste styremøte. 

 

Sak 19/15 Handlingsplan for styret 

 

Det bør lages en ny handlingsplan for styret, med utgangspunkt i langtidsplan som ble vedtatt 

på Seksjonsmøtet. 

 

Vedtak: Styret satt opp handlingsplan for 2016. Ligger som vedlegg til referatet. Denne skal 

gjennomgås og oppdateres på vært styremøte framover. 

 

Sak 20/15 Delegater til FAI 

 

Fortsettelse av diskusjonen rundt hvilke representanter Seksjonen har og bør ha i FAI (Disse 

innstilles hver vår, men det er en fordel å forberede dette allerede nå, for å starte arbeidet med 

å identifisere kandidater) 

 

Vedtak: Styret arbeider med forslag til delegat og alternativ delegat til FAI 2017. I prosessen 

skal det fastsettes hvordan kontakten mellom styret i Modellflyseksjonen og delegatene skal 

utføres. Det skal utarbeides en egen instruks for dette. 

 

Sak 21/15 Kongepokal 2017 

 

Modellflyseksjonen har fått tildelt Kongepokal 2017. Det er viktig å identifisere aktuelle 

miljøer som kan være kandidat for HM. Kongens pokal i god tid før 2017. 

 

Vedtak: Fagsjef informerer gruppeledere om vilkår for tildeling i HM. Kongens pokal i FAI 

konkurranseklasser med tanke på aktuell konkurranseklasse for tildeling av HM. Kongens 

pokal for 2017. Ved fastsettelse av konkurranseklasse det skal settes opp HM. Kongens pokal 

i for 2017, vil styret legge vekt på konkurranse-aktiviteten 2016. 

 

Sak 22/15 Klubbledermøte 2016 

Vedtak: Dato for klubbledermøtet blir 5. og eventuelt 6. mars. Utkast til agenda vil være 

RPAS forskrift, felles europeiske regler/nasjonale unntak, forsikring, MFH, luftrom, 

anleggsveileder/anleggsfond. Fagsjef arbeider med utkast til program, både faglig og sosialt, 

som fremlegges senest på nest styremøte. 
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Sak 23/15 Protokollering av sirkulasjonssaker 

 
a) Vedtak om fordelingsnøkkel for ungdomsstipend 

b) Vedtak om konkurransestøtte 

 

Sak 24/15 Orienteringssaker 
a) Høringssvar fra NLF til EASA vedr. felleseuropeiske RPAS-regler, NLFs høringssvar vedlagt 

b) Nytt NLF-mandat for FAI-delegater  

Nye retningslinjer for FAI-delegater vedtatt i NLFs styre (vedlagt) 

c) Endringer i NLF sentrale komiteer 

Styreleder orienterer om prosessen i forbundsstyret. Det vises til følgende vedtak fra 

forbundsstyrets protokoll fra møte 2/9-2015: 

NLFs styre vil med virkning fra 1. januar 2016 operere med 24 måneder som standard 

virketid for styreoppnevnte komiteer. Prinsippet innebærer at styret som velges på 

luftsportsting fortsetter med de eksisterende komiteer frem til årsskiftet etter avholdt ting. 

Ordningen sikrer at nyvalgte styrer har nødvendig tid til å sikre best mulig struktur på 

komiteene og bemanning av disse. 

d) Nordisk møte 

Styreleder orienterer om saker fra Nordisk møte som ble avholdt dagen før. 

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. Magne Hegstad foreslås til sikkerhetskomite 

i NLF. 

 

Sak 25/15 Eventuelt 

a) Reidar Johansson orienterte om samtaler med Albatros RC klubb med tanke på innmelding i 

NLF. Reidar Johansson vil holde styret oppdatert om videre prosess. 

b) Haagen Valanes orienterte om samtaler med Kirkenes RC klubb med tanke på innmelding i 

NLF. 

Neste styremøte blir lørdag 23. 01.2016, kl. 10.00-16.00. Quality Hotel Gardermoen 

Klubbledermøte blir 05.03.2016 og eventuelt 06.03.2016, Quality Hotel Gardermoen. 

Styremøte 06.03.2016, kl. 10.00-16.00, Quality Hotel Gardermoen. 

Styremøte 18.06.2016 på Starmoen i forbindelse med Luftsportsuka 2016. 

 

Møtet hevet kl 15:15 

Asle Sudbø 

Leder 


