
REFERAT FRA VINGTORS ÅRSMØTE 4. FEBRUAR 2014

Tore Jemtegaard ønsket de fremmøtte velkommen og gikk gjennom de vanlige punktene vedrørende nytt fra 
styre, post osv. Vi gikk gjennom klubbens terminliste for 2014 hvor det kun mangler litt på å være helt klar 
med hensyn til datoer og stevneansvarlige.

Neste punkt på dagsordenen var selve årsmøtet. Følgende punkter ble behandlet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
• Ingen innsigelser mottatt.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
• Ingen innsigelser mottatt.

3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
• Som dirigent ble Kjell Aanvik vagt og som referent Tore Jemtegaard. Til å underskrive 

protokollen ble Jens Kristian Lindland og Knut Aker valgt.

4. Behandle Vingtors årsmelding.
• Årsmeldingen ble vist på projektoren og punktvis gjennomgått av Tore J. En bemerkning fra 

salen gikk ut på at det burde spesifiseres at det var Nordisk mesterskap i kunstflyging (F3A) som 
klubben arrangerte i 2013.

5. Behandle Vingtors regnskap for2013 i revidert stand.
• Jaran går igjennom deler av regnskapet.
• Dessverre ble ikke flyplassleien betalt på rett tid i 2013 og ble dermed betalt to ganger nå i januar

2014. Kjell Aa. mener beløpet likevel bør føres opp i regnskapet for 2013. Dette vil Jaran 
korrigere og utarbeide et nytt regnskap for 2013.

• Det kom spørsmål om totalkostnad på det nye klubbhuset. Det foreligger det ingen beregning på 
da utskiftingen har gått over to år.

• Det ble så spurt om hvem som er klubbens æresmedlemmer. Det er for tiden to æresmedlemmer: 
Ragnar Olsen og Jan Rapstad.

6. Behandle forslag og saker.
• Fristen for å sende inn saker til behandling var 17. januar men ingen saker ble mottatt innen 

denne dato. Heller ikke styret hadde noen spesielle saker som var nødvendig å behandle på et 
årsmøte.

7. Fastsette medlemskontingent for året 2015.
• Innstillingen fra styret gikk ut på å la kontingenten stå uforandret i 2015. Det var ingen 

innsigelser mot dette.

8. Vedta Vingtors budsjett for 2014.
• Tore J. går igjennom enkelte poster. Budsjettet er satt opp på grunnlag av fjordårets regnskaps tall

med enkelte justeringer. Det settes av penger til innredning av klubbhus, reparasjon av utstyrs-
brakke samt utbedring av sikkerhetsgjerde.

• For posten Forsikring av anlegg er det satt av et beløp på kr 5000,-. Vi har ikke slik forsikring pr i
dag. Kay Krogstamo tilbød seg å sjekke litt opp hvordan andre klubber har ordnet seg og så 
melde tilbake til styret.

• I budsjettet var det satt av midler til 2 x flyplassleie, ref. punkt regnskap over. Da flyplassleien 
likevel føres på fjordårets regnskap, korrigeres også budsjettet tilsvarende.

• Knut A. spør om klubben er berettiget momskompensasjon. Jaran har søkt om slik kompensasjon 
for de to seneste årene men var usikker på hvordan dette beløpet er benevnt i innbetalingene fra 
NLF.

9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
• Klubben mangler en helhetlig organisasjonsplan for driften. Det nye styret bes utarbeide en slik 

plan gjennom året og legge denne frem for godkjenning neste ordinære årsmøte.
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10. Valg
• Valgkomiteens leder, Ørjan Rapp orienterte.
• Tor Andreasen har brukt telefonen og funnet frem til mange kandidater. Men da valgkomiteens 

forslag til styremedlemmer ikke helt matcher klubbens lover, ble det vedtatt å holde et 
ekstraordinært årsmøte slik at loven eventuelt organisasjonsplanen, endres slik at den stemmer 
med klubbens ønske om styresammensetning. Det ekstraordinære årsmøte kan holdes på neste 
ordinære medlemsmøte. Dette ble vedtatt ved akklamasjon.

• Roy Nylander ble valgt til ny leder for 2 år.
• Kim Fritsch fortsetter som nestleder, ikke på valg i år.
• Jaran K. Røsaker fortsetter som kasserer, ikke på valg i år.
• Tore Jemtegaard fortsetter som sekretær, ikke på valg i år.
• Steinar Olsen fortsetter som styremedlem, ikke på valg i år.
• Jens K. Lindland, Lars Nordberg og Kay Krogstadmo ble alle valgt som nye styremedlemmer for

2 år.
• Kay Krogstadmo er også utnevnt til flyplassjef/Miljøleder. Etter innspill fra salen og etter rykter 

om klage på støy fra grunneier og nabo, ble det bestemt at klubben igjen setter støymåling i 
system. Kay vil komme med forslag til rutine på dette, og påtar seg ansvar for gjennomføring i 
2014.

• Årsmøte skal velge to revisorer. Knut Aker takket ja til gjenvalg og i tillegg ble Espen Kvien 
valgt inn som ny revisor.

• Når det gjelder medlemmer av valgkomité vil dette bestemmes på det ekstraordinære årsmøtet. 
Styret vil komme med en innstilling til kandidater.

• Som representanter til ledermøte i NLF 1. mars, ble Jens K. Lindland og Kim Fritsch valgt.
• To personer forlater styret. Vi takker Hasse Andre Johnsgård for god jobb som styreleder 

gjennom året og spesielt for utmerket arbeid med det nye klubbhuset. Thore Nylund takkes for 
aktivt arbeid gjennom mange år som styremedlem i klubben. Thore var også den som bygget de 
tre mekke-bordene ute på flyplassen. Tusen takk begge to!

• Etter dette presenterte de nye styremedlemmene seg etter tur.

Etter at årsmøte delen var ferdig ble det en kafe- og kake- pause mens ny loddbok ble sendt rundt. Til slutt 
presenterte Thorbjørn Jespersen nyheter på radiofronten for oss (Graupner). Et interessant foredrag som 
rundet av kvelden.

Oslo 6/2-2014

Referent Tore Jemtegaard
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Emne: SV: Utkast til Referat fra årsmøte Vingtor RC Club 4. februar 2014
Dato: Fri, 14 Feb 2014 05:35:28 +0000
Fra: Lindland Jens Kristian <jens-kristian.lindland@stortinget.no>
Til: 'Tore Jemtegaard' <tore@jemtegaard.net>

Jeg har lest og godkjenner herved referatet fra Vingtors årsmøte 4. februar 2014.
Mvh
Jens Kristian Lindland

Emne: Godkjenning av referat fra Vingtors årsmøte
Dato: Thu, 13 Feb 2014 23:07:38 +0100
Fra: Knut Aker <knut.aker@gmail.com>
Til: Tore Jemtegaard <tore@jemtegaard.net>

Hei Tore,
Jeg godkjenner herved referatet fra Vingtors årsmøte den 4. januar 2014.
Mvh
Knut Aker


