Seksjonsmøte modellfly
6. April 2019

Reisefordelingsskjema
FYLLES UT I DAG – AV DERE 

https://nlf.pameldingssystem.no/reisefordeling

Program
Fredag 5. april
20:00 – 22:00

Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme
hotellet på fredag. Buffetmiddag serveres mellom 20:00 og 22:00

Lørdag 6. april
09:00 – 09:30

Registrering av deltakere

09:30 – 13:00

Seksjonsmøtet starter.

12:30 – 13:30

Lunsj

13:30 -14:30

14:30 – 15:00

Fagmøte modellfly v/Jon Gunnar Wold og leder i Fagutvalget Magne
Hegstad.
Tema: Modellflyhåndboka og godkjenning hos Luftfartstilsynet.
Registrering av delegater til Luftsportstinget 2019

15:00 – 19:00

Luftsportstinget

19:15

Aperitif

20:00

Festmiddag

Søndag 7. april
Frokost
08:30 – 10:00

Gruppe I. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS)

10:15 – 12:15

Fellesprogram -foredrag

Avpasses 12:30-14:00

Lunsj

13:30-15:00

Gruppe II. Omvisning og briefing på Hovedredningssentralen (HRS)
(Deltakerne som skal på HRS velger den gruppen som passer best)
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Sak 1.
Godkjenne de
fremmøtte
representanter

Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representanter
På seksjonsmøtet møter med stemmerett:
1) Seksjonsstyret 5 stemmer
2) Representanter fra de klubber og grupper som er registrert som medlem av seksjonen, og har
sitt forhold til NIF og NLF i orden, etter følgende skala:
Fra 10 til 50 medlemmer
Fra 51 til 100 medlemmer
Fra 101 til 200 medlemmer
Fra 201 til 400 medlemmer
Fra 401og flere medlemmer

1 representant
2 representanter
3 representanter
4 representanter
5 representanter

5 representanter er det høyeste antall representanter en klubb kan ha.

Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representanter

Forslag til vedtak: De fremmøtte representantene godkjennes

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Formell innkalling ble sendt pr. e-post til alle klubbene 5. februar 2019,
påmeldingsinformasjon ble sendt pr. e-post til alle klubbene 15.
februar 2019.
Saksdokumentene (årsberetning NLF, saksdokumentene til
Luftsportstinget og saksdokumentene til seksjonsmøtene) ble gjort
tilgjengelig på NLFs hjemmesider fredag 22. mars 2019, og de
påmeldte representanter fikk tilsendt e-post med informasjon om
dette.

Saksliste
1.
2.
3.

Godkjenne de fremmøtte representanter
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen og et tellekorps på
2 personer
4. Velge 9 representanter og to vararepresentanter til Luftsportstinget
5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018
6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2017 og 2018 i revidert stand
7. Behandle innkomne forslag og saker
8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2020 og 2021
1. Jon Gunnar Wold fra NLF informerer om arbeidet med nytt medlemssystem med fokus
på økonomi og kontingentbetaling, samt NLFs purre-rutiner
9. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 2019 – 2021
10. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget.
11. Velge:
1. Seksjonsstyre
2. Valgkomité bestående av leder og to medlemmer

Forretningsorden
1.

Seksjonsmøtet ledes av den valgte dirigent.

2.

Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5
minutter første gang og 3 minutter annen og tredje gang.
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet
med representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke
fremsettes etter at strek er satt.

4.

Alle valg foregår i henhold til lovens bestemmelser om valg.

5. I protokollen føres fullstendig alle forslag og de vedtak som er gjort,
med antall avgitte stemmer for og imot.

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Forslag til vedtak: Innkalling, dagsorden og forretningsorden
godkjennes

Sak 3. Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å
undertegne protokollen og tellekorps på 2 personer.

Forslag til vedtak:
Dirigent: Espen Bakke
Referenter: Kjell Aanvik, samt en assistent (fremmes på møtet)
Tellekorps: 2 personer
Undertegne protokoll: 2 personer

Sak 4. Velge 9 representanter og
to vararepresentanter til luftsportstinget
Det skal velges 9 representanter, samt to varamedlemmer til å kunne
stille på Luftsportstinget kl 15:00. Valget gjøres for hele tingperioden,
dvs. at de som velges må være beredt til å stille hvis det skulle
innkalles til ekstraordinært Luftsportsting ila. tingperioden. (Frem til
Luftsportstinget 2021).
Espen G. Bakke deltar på Luftsportstinget som medlem i
Luftsportstyret.
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak:

Godkjenne de foreslåtte representanter og varamedlemmer til
Luftsportstinget 2019, samt for resterende del av tingperioden, fram til
Luftsportstinget 2021.

Sak 5. Årsrapporter for seksjonen 2017 og 2018

Espen Bakke presenterer styrets arbeid i tingperioden

Styrets arbeid i tingperioden
Styret har bestått av:
Espen Bakke, Cirrus RCFK (leder)
Haagen Valanes, Tromsø MFK (nestleder)
Anders Holt Jacobsen, Bærum MFK (medlem)
John Ole Hollenstein, Os Aeroklubb (Medlem, ungdom)
Per Holmen, Tønsberg MFK (medlem)
Ole Andreas Christensen, Vingtor RC (vara, ungdom)

Medlemsutvikling

Styrets fokus har vært på å rekruttere nye klubber.

Nye klubber (i tilfeldig rekkefølge)
Orkland modellflyklubb (ny kommune i trøndelag)
Nordby IL/Droneracing (Vinterbro i Akershus)
Trondheim droneklubb
Valdres modellflyklubb
(Valdres flyklubb/modellflygruppe vil legges ned)
Drammen FPV racingklubb
Sør-Varanger modellflyklubb (Kirkenes)
Sokndal fly- og heliklubb
Kristiansund og Frei modellklubb

Kongepokal til Bjørn Tore Hagen

Bjørn Tore Hagen fra Bodø modellflyklubb ble Norgesmester i F3F
og vant H.M. Kongens pokal. Hagen fikk beste poengsum i 9 av
20 omganger og vant en velfortjent seier. FOTO: Jo Grini

Dag Larsen på 2. plass i verdenscupen
Dag Edvard Larsen kom på
2. plass i verdenscupen
2018 i klasse F1B.
Verdenscupen i denne
klassen har 60 stevner
rundt om i verden, med
godt over 200 registrerte
deltakere. Dag har deltatt
på nesten 20 stevner og
vunnet 5, i tillegg har han
flere 2. og 3. plasser

Dronerace som ny NM-klasse
Prøve-NM avholdt under NMveka 2018 i Stavanger, med 22
deltakere
Race-weekend på Vinterbro i
september hadde nærmere 40
deltakere
Har etablert cup både innendørs
og utendørs
Offisielt godkjent som NM-klasse
i mars 2019 av Luftsportstyret

NIF-president Tom Tvedt, Kulturminister
Trine Skei Grande og stevneleder Henrik
Sandaker Palm (i brun jakke) fra
Drammen FPV racingklubb på NM

NLFs gullnål x2
Den 17. mars ble
verdenscupstevnet Holiday on
Ice i friflukt modellfly arrangert
for 30. året på rad. Tor Bortne
og Vegar Nereng fra Ørnen
modellflyklubb ble tildelt NLFs
gullnål for sin mangeårige
innsats. De siste årene har
Nereng og Bortne vært primus
motor for dette stevnet, som
årlig trekker et 100-talls
deltakere fra hele verden.

Tom Erik Sørensen tildelt FAIs
Paul Tissandier Diploma
Sørensen mottok diplomet under
prisutdelingen på FAI General
Conference i Lausanne, Sveits i
2017 for "his remarkable services
to Aviation and Sporting Aviation,
particularly Aeromodelling."

Tom Erik og daværende FAI-president
Fritz Brink. Foto: FAI

Modellflyplasser på kart
Kartet er distribuert til
Luftfartstilsynet (hvor det er
nevnt i guideboka for
småflyging i Norge «VFR-guide
for Norway») samt en rekke
andre aktører, politi-og
ambulansehelikopter m.fl.
Mottatt som et nyttig
hjelpemiddel for å se aktive
modellflyplasser

NOTAM-varsel
Flere hendelser med «close
encounters» med fullskala fly på
Fyresdal og i Sarpsborg førte til
at seksjonen nå kan utstede
NOTAM (Notice to Airmen)
hos Avinor, for å varsle om
modellflyaktivitet utenom det
vanlige, som en prøveordning.

Europeisk samarbeid

• Haagen Valanes har vært delegat og kasserer i EMFU
• Espen og Haagen deltar på EMFU-samling i Nederland i mai.
• På den årlige samlingen i EMFU deltar også de nordiske
landene. Dette erstatter i stor grad behovet for et nordisk møte
(som for øvrig ble avlyst i 2018 grunnet manglende interesse)

Europeisk regelverk
•
•
•
•
•

6. Februar 2018 publiserte EASA sitt endelige utkast til
felleseuropeisk regelverk for droner og modellfly
Prinsippet om at modellflyklubber og forbund vil
kunne godkjennes av nasjonal myndighet for å operere
iht. eget nasjonalt regelverk ble til slutt ivaretatt.
President i EMFU, engelske Dave Phipps, skal ha en
stor del av æren for at dette har gått så bra som det har
gjort.
Med de europeiske forbundene i ryggen har Phipps i
en rekke møter presset EASA til å lage spesifikke
unntak for organisert modellflyging i klubber.
Seksjonen har hatt betydelig bistand fra NLFs
administrasjon, og kontaktene de har i
Samferdselsdepartementet. Det har ført til at norske
myndigheter har støttet EMFUs og NLFs syn i saken.

David Phipps

Oppdatert norsk forskrift
• Da EASA-reglene var klare, gikk arbeidet i Luftfartstilsynet
plutselig VELDIG fort:
• Høring på sommeren 2018
• Ny forskrift publisert på høsten (med hjemmel til å kunne
godkjenne sikkerhetssystem for modellflyging)
• NLF forhandlet fram overgangsperiode fram til 1. april 2019 (6
måneder).
• Fra 1. april gjelder kravet om å ha et sikkerhetssystem
• Seksjonen reviderte håndboka før innsending i slutten av
november. Versjon 1.3 gjelder fra 1. januar 2019.
• Godkjenningsprosessen har medført endringer. Disse vil bli innført
i versjon 1.4 og vil gjelde så snart den er godkjent av LT.
Endringene gjennomgås på fagmøtet senere i dag.

Andre saker styret har arbeidet med
og/eller fulgt opp:
• Revidert konkurransereglement (fremlegges som sak i dag!)
• Økonomioppfølging og rapportering som følge av nytt
medlemssystem
• Norge ble tildelt VM i skala 2020
• Pål Anthonisen (Tønsberg MFK) valgt til ny leder i CIAMs skala
sub-komité
• Evaluering av seksjonens representasjon i NLFs sentrale komiteer
• Hendelsesrapportering
• Informasjon til medlemmene gjennom e-post og artikler i MI

Sak 5. Årsrapporter for seksjonen 2017 og 2018

Forslag til vedtak:
Seksjonens årsrapporter for 2017 og 2018 godkjennes

Sak 6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskaper for 2017
og 2018 i revidert stand.

Haagen Valanes orienterer om seksjonens økonomi
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Sak 6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskaper for 2017
og 2018 i revidert stand.

Forslag til vedtak: Regnskapene godkjennes

7. Behandle innkomne forslag og saker
Det er innsendt sak fra Forus RC klubb vedr. konkurransestøtte.
Innholdet i forslaget er identisk med det styret selv fremmer i revidert
konkurransereglement. Da styrets forslag inneholder flere elementer
enn revidert konkurransestøtte, foreslås det at styrets forslag
behandles i møtet.
Styret fremmer derfor forslag om revidert konkurransereglement for
seksjonen. Revidert reglement er utsendt sammen med
saksdokumentene, hvor de foreslåtte endringene er fremhevet med
gult.
Forslaget presenteres av Haagen Valanes.

Nytt konkurransereglement
• Seksjonen dekker deltakers påmeldingsavgift (ikke bankett eller
andre utlegg)
• Konkurransestøtte kommer i tillegg. Støttebeløpet settes til 1000,• I sum betyr disse to endringene en økning av støtten, og bedre
forutsigbarhet for deltakerne.
• Andre endringer:
• Støtte kan tildeles EM og VM i IMAC som nå er etablert.
• Det er innført uttaksregler for F3U droneracing
• Uttaksreglene for F3C helikopter er forenklet

Nytt konkurransereglement (fortsetter)
Forslag fra Skedsmo MFK om endring i uttaksregler F1 friflukt:
Reviderte uttaks-regler for klassene F1A-B og H. Godkjent frifluktgruppa 2019.
Nasjonale og World Cup stevner er gjeldene for uttak av landslag.
Totalt de 3 beste stevnene teller, og danner grunnlaget for rankingen.
(valgfritt om det er Nasjonale eller World Cup konkurranser).
Nasjonal poengberegning:
Vinneren får 10 poeng, nr.2 får 7 poeng, nr.3 får 5 poeng, nr.4 får 4 poeng, nr.5 får 3
poeng, nr 6 får 2 poeng, nr.7 får l poeng. Dette er skalaen for de norske stevnene.
World Cup poengberegning:
Er du innenfor 10% av deltagerne, kvalifiserer det til en 1pl. = 10poeng,
Er du innenfor 20% av deltagerne, kvalifiserer det til en 2.pl = 7 poeng,
o.s.v. ned til og med 50% av deltagerantallet.
Ved lik poengsum, vil ranking i NM avgjøre hvem som går foran.

7. Behandle innkomne forslag og saker
Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak:

Seksjonens konkurransereglement endres iht. styrets fremlagte
forslag, og gjøres gjeldene fra inneværende sesong.

Sak 8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter
Medlemskategori
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2021
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415
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210
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100
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50
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100

100

Familiemedlem

200

200

Styret innbyr seksjonsmøtet til å fatte følgende vedtak:
Seksjonskontingentene for 2020 og 2021godkjennes.

Kontingent, betaling og purring
i Min idrett og Klubbadmin

Jon Gunnar Wold orienterer

Min idrett og Klubbadmin - Info søndag!
På den faglige delen av sesjonen på søndag, som alle har anledning til
å delta på, vil Min idrett, og andre rutiner og systemer som
klubblederne bør kjenne til bli gjennomgått av våre fagpersoner.
Det vil være folk både fra NIF og NLF tilstede som skal orientere
samt besvare spørsmål deltakerne har.
Leder for IT og modernisering i NIF, Pål Rønnevik, er tilstede både i
dag og i morgen.

Kontingentinnkreving til og med 2017
Kontingentinnkreving i det gamle MeLWin-systemet:
• Papirfaktura pr. post utsendt i midten av januar
• Purring pr. e-post februar, mars og april
• Refusjoner til klubbene 4 ganger pr. år, første gang 1. mars.

Kontingentinnkreving 2018
Kontingentinnkreving i Min idrett
• E-post med info om Min idrett og betaling midten av januar
• Mulighet til å betale i app og på nett
• Purring pr. e-post - hver måned frem til september. Purring pr.
SMS i begynnelsen av juni.
• Purring med personlig brev og kopi av faktura i posten i mai
• Refusjoner til klubbene 4 ganger pr år, som tidligere

PDF-faktura
Kan sendes i e-post til
de som ønsker det.
Medlemmer som ikke
har e-post mottar
denne pr. post i januar.
Purringer sendes også
på papir.
Må benytte KID.
Tar 3 dager før
betaling blir registrert

Betalte kontingenter 2018
Sammenlignet med 2016 og 2017
Betalte medlemmer modellflyseksjonen pr år
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Betalingsstatus

Problemer vi hadde i 2018
1. Duplikatbruker
2. Duplikatbruker
3. Duplikatbruker
4. Duplikatbruker
5. Duplikatbruker
6. Duplikatbruker
7. Duplikatbruker
…….
…
43. Feil kontingent
44. Betalt feil beløp

Kontingentinnkreving 2019
• Kontingentene blir beregnet fra 1. november året før. Kontingenten
for 2019 var klar i app og i Min idrett allerede 1/11-2018. Varsel i
appen når kontingenten er klar
• Info i nyhetsbrev om at de som ønsket kunne betale allerede nå,
både i november- og desember-utgaven av nyhetsbrevet
• «Den offisielle» e-post til alle med info om Min idrett og betaling
ble sendt første uka i januar
• Purring pr. e-post 1 gang pr måned
• Mulighet til å purre pr. SMS (ble sendt SMS i februar)
• Mulighet til å legge ved PDF-faktura som kan betales med KID
(Ble sendt med til alle i februar)

Purring i MI
Vi har hatt saker om
betaling og Min idrett i
mange utgaver siden
2018. I 2019 har det stått
info i både utg. 1 og 2.
I både 2018 og 2019 ble
utgave 1 og 2 sendt alle
som var medlem, også
de som ikke hadde
betalt. Normalt skal
ikke utgave 2 (mars)
sendes de som ikke har
betalt.

Betalte kontingenter 2019
Sammenlignet med 2016, 2017 og 2018
Betalte medlemmer modellflyseksjonen pr år
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Litt tall & fakta for 2019
Hang-, para- og speedgliderseksjonen (HPS) har målt antall
henvendelser i 2019 vedr. fornyelse av flygebevis og medlemskap:
Av om lag 2000 aktive HPS-piloter var det 100 stk (5 %) som
behøvde bistand for å fornye flygebevis, forsikring og betale
gjennom Min idrett.
Kontingentinnbetalinger samlet til NLF pr. 1. mars 2019 ligger ca.
10 % over snittet fra tidligere år.

66 medlemmer totalt i NLF uten e-postadresse, hvorav 35
modellflymedlemmer. Av disse 35 har 24 betalt pr. 15 mars.

Medlemskort
NLF (eller klubben) har ikke
mulighet til å skrive ut og
sende medlemskort
Vi skulle gjerne gjort det,
men kan ikke 
Eneste alternativ er å sende
kopi av faktura og stemple
med «betalt».

Ny: «Forslagskassa»
https://luftsport.wufoo.com/forms/forslagskasse-for-nlf-medlemssystem/
Her kan du sende oss tips til forbedringer eller forslag som har med Min
idrett eller Klubbadmin å gjøre. Forslagene mottas av NLF, som tar det
videre med IT-avdelingen i Norges idrettsforbund.

NB: FEIL I SYSTEMENE SKAL IKKE MELDES HER!
De må sendes på e-post til support@idrettsforbundet.no.

Og dersom du har spørsmål om kontingent eller medlemskap skal du
henvende deg til medlemsservice på melwin@nlf.no.

HUSK!
• Kontingentene for 2020 må legges inn i Klubbadmin så snart det
åpnes for det. (Info sendes klubbene.)
• Husk at kontingentene beregnes 1. november!
• Nye medlemskap som ikke skal gjelde før 2020 må ikke meldes inn
før etter 1. november. Er du i tvil – sjekk fakturaen før du betaler,
det vil stå hvilket år den gjelder for.

9. Utviklingsplan og budsjett
• Seksjonens utviklingsplan er en del av NLFs sentrale
utviklingsplan, og inneholder derfor utelukkende seksjonsspesifikke tiltak. Utkast til seksjonens plan er i sin helhet i selve
saksdokumentet.

Forslag til vedtak:
Seksjonens utviklingsplan og budsjett for 2020 og 2021
godkjennes som fremlagt av styret.

10 . Gjennomgå saker og forslag som skal
behandles på Luftsportstinget
Det vises her til sakspapirene til Luftsportstinget som er vedlagt som
eget dokument.
Seksjonsmøtet avgjør hvor detaljert og inngående man skal drøfte de
enkelte sakene som skal opp på tinget.
Representantene som velges som seksjonens representanter til tinget
bør merke seg synspunkter som fremkommer i seksjonsmøtet – men
møtet kan ikke binde opp representantene til å stemme på en bestemt
måte. Ingen kan møte på tinget med bundet mandat.

Ting-sak #1
Sak 6.1 Endring av navn fra Mikroflyseksjonen til Sportsflyseksjonen
•
•
•
•

Nye vektgrenser fra EASA: LSA «Light Sport Aircraft»
Luftfartstilsynet endrer sine definisjoner til «Sportsfly»
Harmonisering med amerikanske bestemmelser
Å opprettholde betegnelsen mikrofly når vektgrensen økes til den
europeiske grensen for lette sportsfly gir liten mening og er egnet
til å forvirre et segment av luftfarten som allerede oversvømmes av
betegnelser

Ting-sak 2:
Sak 6.2 Lovendringer
-

-

Endre til «sportsfly» (dersom det godkjennes)
Godkjenning av seksjonsstyrenes sammensetning.
- etter lovendringen på Luftsportstinger 2017, mangler ett punkt i
lovens § 17 Luftsportstingets oppgaver.
Sammensetning av NLFs valgkomité
- forslag om at det på Luftsportstinget velges en leder og en nestleder
til valgkomiteen, i stedet for dagens to nestledere.
- Videre foreslås det at dersom lederen av en seksjons valgkomité ikke
kan møte på valgkomiteens møter skal en av de øvrige medlemmene
i seksjonens valgkomité kunne møte med fulle rettigheter

Ting-sak 3:
Sak 6.3 Instruks for NLFs og seksjonenes valgkomitéer

Luftsportstyret foreslår at det i tilknytning til de endringer som er foreslått i
valgkomitéens sammensetning, også vedtas en instruks for NLFs og
seksjonenes valgkomitéer.

Ting-sak 4:
Sak 6.4 Kontingent for støttemedlemmer
Fremmet av Oslo paragliderklubb
«Dersom en ikke-utøvende person ønsker å være støttemedlem i en klubb i
dag så må vedkommende også være støttemedlem i både forbund og seksjon
og betale støttemedlemskap til alle tre (klubb, seksjon og forbund).
Vårt forslag er at det skal være mulig for en ikke-utøvende person å kun være
medlem i klubb uten å måtte betale til både forbund og seksjon i tillegg.»
Luftsportstyret foreslår at saken avvises.
(I sak vedr. kontingenter foreslås dog at støttemedlemskontingenten
halvert, fra 150 til 75 kr.)

Ting-sak 4: Fastsette
forbundskontingenter
Forbundsstyret innbyr tinget til å fryse forbundskontingentene på 2019
nivå for 2020 og 2021.

Medlemskategori
Seniormedlem
Seniormedlem - modellfly
Juniormedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Familiemedlem
Pensjonister (og uføre)
Spesial/tandemmedlem
Støttemedlem

Alder
26 - 66
26 - 66
20 - 25
13 - 19
00 - 12
26 - 66
67 +

Kontingent
2019
820
410
410
85
45
410
410
150
150

Forslag
2020
820
410
410
85
45
410
410
150
75

Forslag
2021
820
410
410
85
45
410
410
150
75

11. Foreta valg
a) Seksjonsstyre
b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer

VALG 2019
Modellflyseksjonens valgkomité
Innstilling
Luftsportstinget 06. april 2019
Clarion Hotel Air, Sola

1. Modellflyseksjonens valgkomité 2017-2019:
• Leder:
• Medlem:
• Medlem:

Audun Thinn
Rune Haugen
Martin Larsen

[Vingtor RC-Club, Oslo]
[Asker modellklubb]
[Drammen MFK]

2. Introduksjon
I sittende periode har modellflyseksjonens styre vært dynamisk og godt fungerende
tross noe fravær av medlemmer grunnet andre forpliktelser.
Modellflyhåndboka har hatt en sentral rolle i styrets arbeider denne perioden.
Styret har også jobbet med bl.a. innmelding av nye klubber, forsikringsavtaler samt
deling av luftrom.
Perioden har vært preget av god internkommunikasjon, dog tidvis noe utfordrende
å samle hele styret. Det rapporteres om meget god kommunikasjon inn mot NLF
sentralt samt med Asle Sudbø (1. Visepresident NLF).
Styret har også hatt svært godt samarbeid med fagsjefen for modellfly, Jon Wold
gjennom hele perioden.
Styret teller i dag 5 medlemmer og 1 varamedlem.

3. Rammer og krav for valgprosessen 2019
Valgkomiteen har arbeidet etter bestemte rammer og krav for sammensetning av
styre. NIFs og NLFs vedtekter har vært overordnet i arbeidet.
Valgkomiteen ønsker å opprettholde og fremme følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•
•

Kontinuitet
Bredde i idrettsgrener
Geografisk spredning av kandidater
Aktivitet, energi, entusiasme og motivasjon
Handlekraft og kommunikasjon innad i eget forbund så vel som ut mot medlemmer
og andre interessenter
Ungdomsrepresentasjon
Rekruttering & informasjon

Med valgte kandidater til påtroppende styre ønsker valgkomiteen blant annet å:
• Sikre lederkompetanse og gjennomføringsevne
• Fremme rekruttering
• Øke kommunikasjon ut mot medlemmene

Styrets utfordringer i kommende periode blir blant annet:
• NLF eksterne utfordringer
 Videre arbeider med tilgang til– og deling av luftrom
 Posisjonering og kommunikasjon mot luftfartstilsynet
 Sikkerhet, rapportering og tilsynsarbeid
• Modellflyseksjonens interne endringer/utfordringer
 Informasjon og formidling av modellflyhåndboka
 Øke kommunikasjon mot & rapportering fra medlemmer
 Økonomistyring & forvaltning av inntekter
 Beholde eksisterende samt rekruttere nye medlemmer
 Arbeid mot – og planlegging av VM i skala 2020

4. Modellflyseksjonens styre 2017-2019:
Leder

Espen Bakke

Oslo

Seilfly F3J

Nestleder

Haagen Valanes

Tromsø

Seilfly F3F/IGG

Medlem

Anders Holt Jacobsen

Bærum

Skala

Medlem

Per Holmen

Tønsberg

Skala

Medlem
(ungdom)

John Ole Hollenstein

Bergen / Stavanger

Jet

Vara

Ole Andreas Christensen

Ski

Sportsflyger

Den som velges som leder og nestleder er seksjonens kandidat til
hhv. medlem og personlig vara i Luftsportstyret, og velges formelt på
Luftsportstinget senere i dag.

5. Kort presentasjon av nye kandidater

Jonny Rinde Johansen
-

-

Startet med linestyring i ung alder
Flysertifikat 1989 (Follo Flyklubb)
Flygerlederopplæring 1992
25år erfaring som flygeleder /
sjefsflygeleder
Flere års erfaring fra Leder for Norsk
flygelederforenings faglige utvalg
(utvikling av sikkerhetskultur og
regelverk mot bl.a Luftfartstilsynet)
Engasjert i aktiviteter for barn & unge
Fokus på rekruttering og engasjement

Ben-Erik Ness
-

-

Tidligere erfaring fra styreverv i
modellflyseksjonen
Fremme rekruttering av nye
medlemmer samt
kommunikasjon mot nye
medlemsgrupper
Lang erfaring innen strategi,
markedsføring og
kommunikasjon

Alexander Hicks (ungdom)
-

-

Født 2003
Fløyet modellfly siden 2013
Landslagspilot, F3A-Nordic 2019
Sportsflyger (stormodell, EDF/Jet, seil &
heli)
Noe IMAC (2 x Nordisk mesterskap)
Deltatt 2 ganger på Luftsportsuka
Ønsker PPL-A

Morten Birkelid (ungdom)
-

-

Født 2003
Elevbevis på fullskala
seilfly
Modellfly: A-bevis, Bstormodell, Display og Bturbin
Sportsflyger
Deltatt på Luftsportsuka
Vunnet best in Show på
Fagernes flyshow!

6. Valgkomiteens innstilling til styret 2019-2021:

Leder

Espen Bakke

Oslo

Seilfly F3J

Nestleder

Anders Holt Jacobsen

Bærum

Skala

Medlem

Ben-Erik Ness

Bergen

Sport

Medlem

Jonny Rinde Johansen

Andøya

Sport

Medlem
(ungdom)

Alexander Hicks

Ølstad (Haslum)

Pattern / IMAC

Vara (ungdom)

Morten Birkelid

Haugaland

Sport / Skala

a) Valgkomité
Seksjonsstyret fremmer følgende forslag til valgkomité for perioden:
Haagen Valanes, Tromsø MFK (leder)
Rune Haugen, Asker modellklubb (medlem)
Øystein Berg, Nordby IL (medlem)
Den som velges som leder av valgkomiteen vil også være kandidat til
medlem i NLFs sentrale valgkomite.

LUNSJ KL 12:30 – 13:30

Fagmøte starter 13:30:
Magne Hegstad og Jon Gunnar Wold informerer om endringer i
Modellflyhåndboka og prosess for godkjenning av sikkerhetssystem

Takk for engasjert deltakelse på årets seksjonsmøte!
Luftsportstinget starter kl 15:00, registrering fra 14:30.

Husk:
- Klubbens delegater: Levere reisefordelingsskjema på nett
- https://nlf.pameldingssystem.no/reisefordeling

