
Modellfly seksjonsstyremøte 12.10.2022 

Styremøte Modellflyseksjonen – møte 4/2022 

Tid: tirsdag 12. oktober kl. 17:00 – 20:00  

Sted: Teams fjernmøte   

Til stede: 

Leder: Espen Bakke (referent) 

Nestleder: Anders Holt Jacobsen  

Styremedlem: Ben-Erik Ness  

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  

Styremedlem: Alexander Hicks 

 

Fra NLFs administrasjon: Jon Gunnar Wold 

Forfall: 

Varamedlem: Morten Birkelid 

 

SAKSLISTE 

Sak 24/22 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 3/2022 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon, og deretter publisert på nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

Sak 25/22 Medlemstall og økonomi  

Rapport medlemstall utsendt som underlag. Pr. 30. september er det 165 (5,5%) færre betalte 

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

medlemmer, og 31. august i år er det 3553. Et stigende antall medlemmer, men færre betalende. 

Dette gir en svikt i kontingentinntekten. 

Som vanlig er resultatrapporten ikke lett å forholde seg til. De største forskjellene synes å være et 

ganske stort underskudd for Skala-VM, reduserte inntekter på MI. Bortfallet av medlemskontingent 

er på drøyt kr 200 000.  

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

tilsvarende, til drøyt kr 900 000. 

Vedlegg: 

02 Medlemstall pr. 30-09.2022.xlsx 

03 Resultat per prosjekt 30.09.2022.xlsx 

04 Skala-VM foreløpig regnskap pr 30.09.2022.xlsx 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBhZTBmMTUtNDQ1MC00NzM0LWI0MGMtNGI1MTE3MzQ3MjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e0e6195-b5ec-427a-9cc1-db95904592f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f02657a8-3b0d-46b3-b830-67bdeb02b844%22%7d
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 Vedtak: Oppretthold purringer. Ønsker oversikt over klubber/medlemmer slik klubbene kan ta 

kontakt med de medlemmene som ikke har betalt. 

Vurdere endrede faktureringsrutiner for MI-annonser. 

Sjekke alternativer for produksjon av MI (Ben-Erik) 

Underskuddet estimert i utsendt dokumenter vil reduseres basert på inntekter som ikke har kommet 

med i regnskapet. Underskuddet estimeres til 500 000 basert på dette.  

Skala-VM: Underskuddet er tatt til etterretning. Styret takker for et vel gjennomført arrangement. 

 

Sak 26/22 Seksjonsmøte og Luftsportsting 2023 (24. – 26. mars 2023, Quality Gardermoen) 

Gjennomføringen av Seksjonsmøtet og Luftsportstinget antas å ha stor betydning for interessen og 

dermed fremmøtet fra klubbenes delegater. 

Ønsker derfor å drøfte ulike alternativer. Der forslag som er fremmet av NLFs administrasjon er listet 

nedenfor. 

1.  Som før, med seksjonsmøte og ting samme dag 

2.  Seksjonsmøtet delt i to deler. Orienteringssaker i et forutgående Teams-møte. Valg og andre 

viktige saker på samme dag som tinget 

3.  Andre muligheter … 

Vedtak: Forslag fra Modellflyseksjonen: Seksjonsmøte og fagmøter på lørdag, Tinget på søndag. 

Alternativt at seksjonsmøtet arrangeres en foregående lørdag. 

Klubbene må gis orientering om reisefordelingsprinsippet. 

Sak 27/22 Modellflyhåndboka 

Modellflyhåndboka med inntatte endringer er tidligere sendt styrets medlemmer. Diskusjon. 

Vedlegg: 

05 Modellflyhåndboka - utkast v2 22.09.2022.docx 

06 Endringsbeskrivelse Modellflyhåndboka v2.docx 

Vedtak: Modellflyhåndboka sendes til Luftfartstilsynet for godkjenning. 

 

Sak 28/22 Konkurransestøtte 

Formålet er å beslutte årets konkurransestøtte. 

Se vedlagte liste med beregningen. 

Vedlegg: 

07 Konkurransestøtte.xlsx 

Vedtak: Beregnet konkurransestøtte kan utbetales til deltakerne i internasjonale mesterskap. 
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Sak 29/22 Ranking/uttak i F3J, F3K og F5J 

Listene ligger på NLF.no: 

• F3J 

• F3K 

• F5J 

Vedtak: 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.  

 

Sak 30/22 Oppfølging av TAKK-programmet 

Invitasjon til innholdsproduksjonen: 

Et tema som favner både droner og modellfly slik at vi kan invitere bredt modellflygere og 

dronepiloter fra hele seksjonen til en TAKK-workshop til senere? 

Vedtak: Flest mulig fra styret deltar i innholdsproduksjonen den 24. oktober. 

Sak 31/22 Masseregistrering, Luftfartstilsynet 

Luftfartstilsynet har tidligere avvist NLFs ønske om å få registrere medlemmene på deres vegne i 

droneoperatørregisteret flydrone.no. NLF klaget på vedtaket, og Samferdselsdepartementet har den 

28. juli 2022 bestemt at Luftfartstilsynets vedtak oppheves, og at saken om masseregistrering 

utredes på nytt. 

Så langt har Luftfartstilsynet kommet med deres reaksjon, bortsett fra kontakt på lavere nivå for at 

NLF ønskes som bidragsyter til registreringsløsningen flydrone.no og revisjon av Modellflyhåndboka. 

Vedlegg: 

08 avgjorelse_i_klage_over_avslag_pa_soknad_om_masseregistrering_av_drone-

modellflygere_i_operatorregister.pdf 

Vedtak: Muntlig orientering. Tas til etterretning 

Sak 32/22 VM F3J 2024 

Jo Grini har tatt initiativ til å arrangere VM for F3J (seilfly, varighet med presisjonslanding) i Norge i 

2023.  

Vedtak: Styret stiller seg positiv til initiativet og oppfordrer Grini til å konstituere en 

arrangementsgruppe for å planlegge og søke om arrangementet 

. 

https://nlf.no/modellfly/rankingliste-2022-f3j
https://nlf.no/modellfly/rankingliste-f3k-2022
https://nlf.no/modellfly/rankingliste-f5j-2022
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Sak 33/22 Orienteringssaker 

Det har kommet en varsling mot en person i en av NLFs medlemsklubber. Klubbens styre sendte 

saken til NLF bl.a. med begrunnelse om inhabilitet. NLF skal normalt ikke behandle slike saker, og 

sendte den videre til NIF. Etter en vurdering fra NIFs advokater, kom saken tilbake. Det ble 

begrunnet med at den skal «behandles på lavest mulig nivå» og at man normalt ikke kan 

betraktes som inhabil. Inhabilitet oppstår normalt kun når man er beslektet eller besvogret med 

involverte parter. Styrets leder hadde kontakt med klubben i uke 39. Saken er under behandling 

av to av klubbens styremedlemmer. 
 

 

Sak 34/22 Møteform og -tid for neste styremøte  

Vedtak:  

Teams-møte: 15. november kl. 18:00 

Fysisk møte på Gardermoen lørdag 7. januar kl 10:00 – søndag 8. januar 2023. 

 

 

Møtet hevet kl. 20:05 


