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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen              

 
 

Møte 02/16 
Seksjonssstyremøte 6. mar 2016, kl 10.00-16-00, Quality 

Hotel Gardermoen 
 

 

Deltakere:            Asle Sudbø, leder 

                                   Haagen Valanes, nestleder 

             Anders Holt Jacobsen, styremedlem 

                                   Rune Pavestad, styremedlem 

                                   John Ole Hollenstein, styremedlem ungdom 

                              Reidar Johansson, varamedlem 

 

Fra NLF:                    Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly NLF 

 

Meldt forfall:              Per Holmen, varamedlem 

                                     

 

Møtet ble satt kl. 10.00. Styret var beslutningsdyktig.  

 

14/16 Regnskap 2015 

Godkjent regnskap for 2015 vedlagt.  

Vedtak: Regnskap 2015 er godkjent. Styret krever at det fremlegges en rapport over åpne 

forfalte kundeposter til hvert styremøte.  

 

15/16 Medlemstall 

Medlemstall pr. 1/3-2016 vedlagt. Fremlagt oversikt viser at nedgang i medlemstall er stoppet 

opp, svak total økning.  

Vedtak: Fremlagt oversikt tas til etterretning. 

 

16/16  Rapporter 

Nytt fra NLF fremlegges i møtet 

Evt. rapport fra UU fremlegges i møtet 

Evt. nytt fra NLF-styret fremlegges i møtet (forbundsstyremøte avholdes mandag 7/3).  

 

Diverse nye modellfly- og droneklubber er under dannelse, og vurderer innmelding i NLF.  

MI og Flynytt planlegges distribuert i Sverige, med oppstart mars 2016. Klubbesøk fra NLF 

øker. Leieavtalen til Innherred Modellflyklubbs anlegg på Mære er sagt opp. IMAC-miljø 

som flyr på Ølstad i Hurum vurderer å danne egen klubb i Hurum kommune.    
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Rapport fra Ungdomsutvalget fremlagt. Fokus på aktiviteter på LSU2016. 

Modellflyseksjonens Ungdomsrepresentant utnevnt til fungerende leder for NLFs 

Ungdomsutvalg. Styret tar Rapport fra UU til etterretning.  

 

 

17/16  Handlingsplan  

Vedlagt handlingsplan. Den enkelte avgir status på sine aksjonspunkter og ny oppdater plan 

vedtas og legges ut. 

 

Vedtak: Ny oppdatert handlingsplan vedtatt. 

 

18/16 Modellflyplass-fond 

Opprettelse av anleggsfond for modellflyplasser og retningslinjer. Det vises til utkast til 

retningslinjer utarbeidet av styreleder. (vedlagt). Styret gjennomgår evt. innspill fra 

gårsdagens klubbledermøte, og anmodes om å evt. vedta opprettelse av fond og retningslinjer. 

 

Vedtak: Retningslinjer for tildeling fra anleggsfond vedtatt med de endringer som fremkom 

under styremøtet og etter innspill på klubbledermøtet.  

 

19/16   Møte m/Luftfartstilsynet 17. mars 

Det er avtalt møte hos Luftfartstilsynet i Bodø 17. mars. Tema er bla. muligheten for å 

godkjenne Modellflyhåndboka som sikkerhetssystem. Styret må diskutere dette, og vedta 

strategi for møtet slik at fagsjef kan delta med tydelig mandat.  

 

Vedtak: Styret formulerte detaljerte punkter som tas opp med LT. Fagsjef og ett styremedlem 

deltar på møtet.   

 

 

20/16  Modellflyplass Starmoen 

Forslag om fremdrift/befaring fra Steinar Øksenholt fremlegges i møtet.  Kart/skisse fra Ola 

Wiker som vi har sett på tidligere vedlagt. 

Vedtak: Styret vedtar videre behandling av saken i tråd med oppdatert handlingsplan. 

Beslutningsgrunnlag for videre prosess skal være klart 01.09.2016.   

 

21/16  Eventuelt 

 

21/16-1  

Ref. sak 07/16 fra styremøtet i januar. IGG-gruppa ber om ny vurdering i saken. Styret  

anmodes å beslutte om saken skal behandles på nytt i dette møtet (og gis nytt saksnummer). 

Styret ser ikke at det er fremlagt nye momenter i saken, og viser til organisering av andre 

grupper innen Modellflyseksjonen i NLF. Styret opprettholder sin anbefaling om at IGG 

eventuelt oppretter en egen IGG klubb innenfor NLF eller knytter seg opp mot en klubb.   

 

21/16-2 

Høstens styremøter  

24.09.2016, kl. 10.00-16.00 Quality Hotel Gardermoen 

26.11.2016, kl. 10.00-16.00 Quality Hotel Gardermoen 
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Neste styremøte lørdag 18.06.2016 på Starmoen i forbindelse med Luftsportsuka 2016. 

 

Møtet hevet kl. 13.15  

Asle Sudbø 

Leder 


