
Modellfly seksjonsstyremøte 15.11.2022 

Protokoll fra Styremøte Modellflyseksjonen – møte 

5/2022 

Tid: tirsdag 15. november kl. 18:00 – 20:00  

Sted: Teams fjernmøte   

Til stede til: 

Leder: Espen G. Bakke  

Nestleder: Anders Holt Jacobsen  

Styremedlem: Ben-Erik Ness  

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  

Varamedlem: Jon Arne Iversen 

Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

 

Forfall: Styremedlem: Alexander Hicks 

 

SAKSLISTE 

Sak 35/22 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 4/2022 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon, og deretter publisert på nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

Vedlegg: 01 Protokoll_121022.pdf 

 

Sak 36/22 Medlemstall og økonomi  

Rapport medlemstall utsendt som underlag. Pr. 30. oktober er det 149 (4,7%) færre betalte 

medlemmer enn på samme tidspunkt i fjor. Ved utgangen av 2021 var det totalt 3479 registrerte 

medlemmer, og 31. oktober i år er det 3539. Et stigende antall medlemmer, men færre betalende. 

Dette gir en svikt i kontingentinntekten. 

Et forsiktig estimat/prognose, gir et underskudd på ca kr 300 000. Det reduserer egenkapitalen 

tilsvarende, til drøyt kr 900 000. 

Vedlegg (legges ut snarest mulig): 

02 Medlemstall pr. 31.10.2022.xlsx 

03 prognose pr 31-10-22.xlsx 

 

 Vedtak:  Avventer videre aksjoner på manglende kontingentbetalinger inntil q1 2023. Mer aktive med 

purring i 2023. 
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Skala-VM: Underskuddet er tatt til etterretning.  Avtale med samarbeidspartnere må gjennomføres 

på en bedre og tydeligere måte ved fremtidige arrangementer 

 

Sak 37/22 Seksjonsmøte og Luftsportsting 2023 

I forrige styremøte ble ikke nødvendige føringer fra NLF-styret lagt frem på en god måte. Sakset fra 

sak 38/22 fra NLFs styremøte: 

 

Ønsker derfor å drøfte Hvorledes vi ønsker å gjennomføre seksjonsmøtet for Modellflyseksjonen. 

Vedtak: Prioriterer å få delegater til å møte fysisk på seksjonsmøtet og tinget eventuelt ved 

økonomiske støtteordninger. På neste styremøte i januar drøftes møteform. 

 

Sak 38/22 Oppfølging av TAKK-programmet 

Vedtak: Så mange som mulig av styrets medlemmer deltar på TAKK-møte 28.11.2022. 

OBS: Sørg for at invitasjoner med linker bli sendt klubblederne (helst SMS), og er tilgjengelig på NLFs 

hjemmesider. 

Sak 39/22 Masseregistrering, Luftfartstilsynet 

Prosessen mot en for medlemmene bedre løsning for registrering i Luftfartstilsynet fortsetter. NLF 

ved modellflyseksjonen ble i sommer forespeilet et samarbeid for en forbedret løsning. Tross 

gjentatte oppfordringer har ikke arbeidet kommet skikkelig i gang. Fagsjefen har orientert tilsynet om 

ulike løsninger der spesielt den tyske løsningen er i fokus. Det er en massregistreringsløsning som har 

livsvarig gyldighet og koster EUR 5,00. 

Det er avtalt et møte med Luftfartstilsynet i slutten av november. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 40/22 Rekruttering av kvinner 

Det er en kjensgjerning at kvinneandelen i Luftsporten er lav og at antall representanter i styrer og 

andre tillitsvalgte er lavere enn NIFs bestemmelser. 

Luftsportstyret fastsetter at Luftsportstinget avholdes som fysisk møte på lørdag, men med 

noe tidligere start på dagen enn i 2022. Seksjonsmøtene avholdes på fredag, lørdag 

formiddag og/eller søndag etter seksjonenes valg. For noen seksjoner kan seksjonsmøtet bli 

todelt med en forberedende digital del 1 noen dager i forveien. Administrasjonen utreder 

økonomiske støttemodeller for deltakelse. 
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I NLF-styret sak 035/22 ble det gjort følgende vedtak: 

Har styret i modellflyseksjonen synspunkter på dette? 

Vedtak: Styret anerkjenner at det er behov for å øke antall kvinner i styre og stell gjennom 

rekruttering, men vurderer at det er begrensede ressurser til å prioritere dette arbeidet. 

Vi deler aktuelle videoer på modellflyseksjonens hjemmesider. 

 

Sak 41/22 Riksanlegg for modellfly. 

Vedtak: Protokoll Luftsportstinget 2021: fra Sak 8, kapittel 2 utgreies til neste styremøte. Det 

etableres kontakt med anleggskomiteen og identifiserer behovet ved kontakt med gruppelederne. 

Sak 42/22 Forberedelse til Luftsportstinget / Seksjonsmøtet 

Forberedes på neste styremøte. Agenda utvikles frem til da.  

 

Sak 43/22 Evaluering av MI 

Får vi ønsket nytte av MI sett opp mot de ressursene det krever å produsere og utgi bladet? 

Vedtak: Utrede ulike betalingsmodeller og presentere dem på seksjonsmøtet. 

 

Sak 44/22 Orienteringssaker 

a) Modellflyhåndboka 

Modellflyhåndboka med inntatte endringer er sendt til Luftfartstilsynet for fornyet 

godkjenning. NLF er i løpende dialog med tilsynet. 

 

b) Sak 29/22 Ranking/uttak i F3J, F3K og F5J 

Forslaget til mandat for NLFs kvinnenettverk, mottatt fra nettverkets leder, vedtas. 
Nettverket vil fremme konkrete tiltakspunkter til neste møte.  
Luftsportstyret vedtar at administrasjonen i samråd med kvinnenettverket og 
ungdomskomiteen gjennomfører følgende aktiviteter:  
▪ Avholde webinar – understøttet av NIF – rettet mot representanter fra seksjonenes 
valgkomiteer om rekruttering av kvinner til styrene (uke 42/43–2022)  

▪ Utrede en rekrutteringskampanje, økonomisk understøttet av forbundet. Utredningen 
skal omfatte mandat, finansiering og tildelingskriterier, og involvering av klubbene skal 
vektlegges  
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Vedtaket fra siste styremøte lød slik:  

I mellomtiden har seksjonen fått på plass en gruppeleder for klassene F3J, F3K og F5J. Det er 

Stig Magne Olsen fra Lillehammer Modellflyklubb. Han tar derfor videre den oppgaven som 

ved forrige styremøte ble vedtatt at skulle håndteres av styrets leder. 

 

 

Sak 45/22 Møteform og -tid for neste styremøte  

Vedtak fra forrige styremøte: Fysisk møte på Gardermoen  lørdag 7. januar kl 10:00 – søndag 8. 

januar 2023. 

Seksjonsmøte og Luftsportsting, 24. – 26. mars 2023. 

 

Sak 46/22 Eventuelt  

Sak til Sak46/22Eventuelt i kveld: Kongepokal. Det er 1. desember som er søknadsfrist. Hvis 

Luftsportstyret går inn for samme rekkefølge neste år er det vi som skal ha en pokal. Så vidt jeg kan 

skjønne er det F3A sin tur, det har tidligere vært 

Sak 47/22 Kongepokal 

Innstilling i prioritert rekkefølge 

1. F5J 

2. F3A 

Tidligere kongepokaler: 

2006 F3J 

2011 F3A 

2014 F3J 

2017 F3F 

2020 F3U (dronerace) 

Fagsjefen sender inn innstillingen til generalsekretæren. 

Møtet hevet kl. 21:24 

Seksjonsleder kontakter de tre beste i hver klasse for å få rede på om det er interesse for å 

representere Norge i internasjonale mesterskap. Dersom en eller fler av de tre første ikke er 

interessert, vurderes det om en pilot lenger ned på listen skal forespørres forutsatt at 

vedkommende har tilstrekkelig høyt nivå. 

 


