
Modellfly seksjonsstyremøte 13.12.2022 

Protokoll, ekstraordinært Styremøte 

Modellflyseksjonen – møte 6/2022 

Tid: tirsdag 13. desember kl. 19:00 – 20:00  

Sted: Teams fjernmøte   

Tilstede: 

Leder: Espen G. Bakke  

Nestleder: Anders Holt Jacobsen  

Styremedlem: Ben-Erik Ness  

 

Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

 

Forfall 

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  

Styremedlem: Alexander Hicks 

Varamedlem: Jon Arne Iversen 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 48/22 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 5/2022 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon, og deretter publisert på nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

Vedlegg: 01 Protokoll_151122.pdf 

 

 

Sak 49/22 
Fra NLFS styremøte 24. november: 
Sak 052/22 Konsept og prinsipper for tinghelgen 24. – 26. mars 2023  
Seksjonsmøtene og luftsportstinget er høyeste organ i forbundet. Det er svært viktig å lage 
arrangement som både sørger for at alle formelle prosesser blir ivaretatt på god måte samtidig 
som deltakerne får gode opplevelser som ofte innebærer faglig påfyll. Det økonomiske 
elementet er også av stor betydning og er en svært viktig faktor når sted for arrangementet 
bestemmes.  
Tinghelgen 2023 har vært på styrets saksliste helt siden forrige ting, og det er gjort mange 
undersøkelser, blant annet mot andre særforbund i NIF med hensyn til økonomi og innhold i 
programmet. Dette for at Luftsportstyret skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag.  

https://teams.live.com/meet/9438194697329


Modellfly seksjonsstyremøte 13.12.2022 

Vedtak: Luftsportstyret holder fast ved at seksjonsmøtene kan gjennomføres etter tre mulige 
modeller som hvert enkelt seksjonsstyre beslutter senest i løpet av desember:  

• Modell 1. Seksjonsmøte som fysisk møte lørdag formiddag (avsluttet til kl. 13:00)   

• Modell 2: Seksjonsmøte som fysisk møte fredag kveld og lørdag formiddag (avsluttet til 
kl. 13:00).  

• Modell 3: Første del av seksjonsmøtet digitalt (Teams) på kveldstid onsdag eller torsdag 
før tinghelgen og andre del fysisk møte lørdag formiddag (avsluttet til kl. 13:00).  

 
Luftsportstinget starter kl. 14:30 på lørdag ettermiddag.  
Det legges opp til at seksjonene avholder fagmøter på søndagen. Dersom det er flere seksjoner 
som velger å ikke avholde fagmøte på søndagen lages et relevant fellesprogram.  
Luftsportstinget vedtok i 2021 et bidrag fra NLFs sentrale budsjett på kr. 350 000. Luftsportstyret 
vedtar å øke denne rammen med kr. 100 000. Midlene skal gå til å redusere medlemsklubbenes 
deltakerkostnad på det fysiske møtearrangementet i tinghelgen. Hele den økonomiske verdien av 
samarbeidsavtalen mellom NLF og Nordic Choice Hotels (NCH) for 2023 (verdi om lag kr. 50 000) 
benyttes også som bidrag til arrangementet. Tilleggsbidraget fastsatt av luftsportsstyret (100 
000) samt bidraget fra samarbeidsavtalen med NCH (50 000) forbeholdes ett delegat per 
medlemsklubb. 

Modellflyseksjonen må vedta en av de tre modellene og informere NLFs styre innen utgangen av 

desember 2022. 

 

 

Vedtak: Modellflyseksjonen velger å gjennomføre seksjonsmøtet etter Modell 1. Seksjonsmøte 

som fysisk møte lørdag formiddag (avsluttet til kl. 13:00)   

 

Møtet avsluttet kl. 19:40 


