
REFERAT ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 7. FEBRUAR 2017

Hvor: Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.
Antall fremmøtt: 17

Jens Kristian Lindland ønsket velkommen og startet med generell informasjon fra klubbstyret. Først minnet han 
om «Pølsetreffet» søndag 12. februar og innendørsflyging i Aliansehallen 19. februar.
Så var det spørsmål rundt dette med at klubben feirer 60 år i 2017. Styret kunne tenke seg at det arrangeres en 
spesiell festmiddag i den anledning. Jens Kristian ville høre om det er stemning for å jobbe videre med dette. 
Møtedeltakerne virket positive til opplegget.
Klubben er tom for Vingtor-klistremerker og Jens Kristian opplyste at dette nå er under bestilling. En Vingtor 
vimpel er allerede innkjøpt og stod utstilt i møtelokalet. I tillegg er det satt i produksjon en liten serie kaffekrus 
med jubileums dekorasjon malt på. En slik unik kopp kan medlemmene bestille ved å melde sin interesse til styret.
En bestillingsliste vil bli tilgjengelig.
Til slutt minnet Jens Kristian om at det vil bli mulighet for nye fly-kurs og oppflyging til A-bevis til sommeren.
Roy Johansen minnet om sommerens store stevne på Starmoen. Dette er et stevne i NLF regi hvor alle flygrener i 
Norge samles. Roy steller med modellfly delen, og trenger hjelp fra klubbens medlemmer. På programmet dette 
året står bl.a. et uhøytidelig nostalgitreff hvor alt av gamle fly er velkomne.
Så startet selve årsmøte delen.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 1.1. Det ble talt opp 17 fremmøtte. Ingen innsigelser. Godkjent.

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 2.1. Ingen hadde innsigelser på innkallingen. Godkjent

 3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3.1. Kjell Aanvik ble foreslått som møteleder, Tore Jemtegaard som referent og til å underskrive protokollen, 

ble Geir Flesche og Roy Nylander foreslått. Alle godkjent.

 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
 4.1. Jens Kristian har laget en grundig årsmelding og Kjell går igjennom den punkt for punkt.

 a) Medlemmer får ros for kjempebra dugnadsinnstats ute på plassen gjennom året.
 b) Naboer til flyplassen er besøkt og de virker fornøyde med sesongen som var.
 c) Klubben er aktive på konkurransesiden, spesielt på F3A og F4C.
 d) Det er gjennomført ni klubbmøter.
 e) Økonomien er god.
 f) Spørsmål eller kommentarer: Nei. Årsmeldingen er således behandlet og vedtatt.

 5. Behandle idrettslagets regnskap.
 5.1. Espen Kvien gikk igjennom og forklarte enkelte poster i regnskapet.

 a) Klubben har hatt to bankforbindelser en periode. Men nå er oppsigelsesbrevet til Nordea klart for 
sending. Kun underskrifter mangler.

 b) Det ble kommentert at det bør gjøres et notat i regnskapet vedrørende «Traktorfondet». Dette vil 
Espen sørge for å få med i neste års regnskap.

 c) Revisorer har underskrevet sin revisorerklæring. Regnskapet ble deretter godkjent.
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 6. Behandle forslag og saker.
 6.1. Endring i antall styremedlemmer og fordeling av oppgaver.

 a) Kjell viste til sakspapirene og redegjorde for forslaget fra styret. Det foreslås å endre antall 
styremedlemmer fra 8 til 7. Samtidig er det skrevet «arbeids beskrivelser» for de forskjellige 
oppgavene styret har.

 b) Det var ingen kommentarer fra forsamlingen. Forslaget vedtatt.
 6.2. Det innføres krav om ferdighetsbevis for å benytte klubbens flyplass gjeldende fra 1/1-2017.

 a) Kjell ville ha kommentarer til forslaget fra forsamlingen.
 b) Prøve for A-bevis kan godt være tatt i andre klubber.
 c) Det ble ikke registrert andre kommentarer.
 d) Styrets anbefaling ble således vedtatt.

 6.3. Anskaffelse av container for oppbevaring av redskap og klubbens eiendeler.
 a) Vårt flotte nye klubbhus er litt overlesset av klubbens utstyr og fremstår som uryddig. Klubben har 

behov for mer plass for oppbevaring av stoler, byggmaterialer og annet utstyr og ber om fullmakt til å
gå videre med planene om innkjøp av container

 b) Det bes om kommentarer og eventuelle motforestillinger til en slik investering.
 c) Det ble påpekt at det kan bli fukt problemer / kondens i slike tette beholdere, særlig om vinteren. 

Andre mente slike problemer kan løses.
 d) Det var ellers ingen innsigelser til styrets forslag som så ble godkjent.

 6.4. Vingtor 60 år. Markere dette med en festmiddag for klubbens medlemmer med følge.
 a) Klubben fyller 60 år høsten 2017. Styret foreslår å feire dette med en festmiddag og ønsker årsmøtets

fullmakt til å arbeide videre med dette.
 b) Dette var det stemning for og saken vedtas.

 7. Fastsette medlemskontingent for 2018
 7.1. Klubben har god økonomi og styret foreslår ingen økning i klubbkontingenten for 2018.

 a) Dette blir akseptert og vedtatt.

 8. Vedta budsjett for 2017
 8.1. Espen går igjennom de forskjellige postene i budsjettet.

 a) Vingtor er den nest største modellflyklubben i Norge.
 b) Klubbmerker blir noe dyrere enn budsjettert. Espen lar beløpet likevel stå uendret.
 c) Budsjetterer med kr. 2100,- i underskudd.
 d) Kjell spør forsamlingen om kommentarer.
 e) Forslaget blir tatt godt i mot og budsjettet vedtas.

 9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
 9.1. Tore Jemtegaard går igjennom endringene i planen.

 a) Ingen hadde innsigelser til endringene.
 b) Organisasjonsplanen blir dermed vedtatt.
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 10. Valg
 10.1.Kay Krogstadmo har stort sett gjort jobben alene i år.

 a) Valgkomiteens innstilling til nytt styret presenteres.

Leder: Jens Kristian Lindland 2016-2018 (Ikke på valg)
Nestleder: Roy Johansen 2017-2019 (Gjenvalg)
Sekretær: Tore Jemtegaard 2016-2018 (Ikke på valg)
Kasserer/varamann: Espen Kvien 2017-2019 (Gjenvalg)
Ungdomsrepresentant: Kristoffer Rosmo 2016-2018 (Ikke på valg)
Styremedlem: Knut Bråten 2017-2019 (Gjenvalg)
Styremedlem: Sigurd Abrahamsen 2016-2018 (Ikke på valg)

 b) Godkjent av forsamlingen ved akklamasjon.
 10.2.Valg av revisorer

 a) Kjell Aanvik og Thore Nylund tok gjenvalg.
 10.3.Bestemme valgkomité for 2017

 a) Dette årets valgkomité blir Kay Krogstadmo og Geir Flesche.
 10.4.Velge tre representanter til luftsportstinget og seksjonsmøter i NLF regi.

 a) Følgende medlemmer ble valgt: Jens Kristian Lindland, Roy Johansen og Tore Jemtegaard.

Årsmøtet hevet.

Etter den formelle årsmøtedelen viste Tore et par filmer fra Vetrestevnet 1980 og 1982.

Møtet avsluttet kl 21:00 10.02.2017, Tore Jemtegaard

Emne: Referat
Dato: Sat, 11 Feb 2017 09:13:39 +0100
Fra: Geir Flesche <geir.flesche@gmail.com>
Til: Tore Jemtegaard <tore@jemtegaard.net>

Hei Tore

 "referatet er gjennomgått og funnet ok".

 Mvh Geir
 Tlf 92455780

Emne: Re: Referat fra årsmøte i Vingtor
Dato: Sun, 12 Feb 2017 10:10:50 +0000
Fra: Roy Nylander <roynyla@gmail.com>
Til: Tore Jemtegaard <tore@jemtegaard.net>

Tore

Referatet er meget bra, og anses underskrevet for mitt 
vedkommende.

Roy Nylander
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