
REFERAT ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 3. FEBRUAR 2015

Leder Roy Nylander startet med å ønske velkommen til årsmøtet. Antall medlemmer er fortiden 138 og Roy 
kunne ønske enda et nytt medlem velkommen (18 år). Så informerte han litt om dette med Grasrotandelen og 
Norsk Tipping. Velger spillerne Vingtor som støtteklubb, vil 5 % av beløpet det spilles for gå direkte til klubben og 
uten at eventuell gevinst reduseres. Det ble delt ut små kort som spillere kan vise frem og få skannet hos 
tippekommisjonærene slik at Grasrotandelen tilfaller klubben.

Vi gikk så i gang med selve årsmøtet.

 1. Godkjenne de stemmeberettige
 a) 23 medlemmer tilstede, ingen innsigelser.

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 a) Ingen innsigelser mottatt.

 3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 a) Møtet valgte Roy Nylander til å lede møtet, Tore Jemtegaard som referent samt Kay Krogstadmo og Kjell

Aanvik til å underskrive protokollen.

 4. Behandle Vingtors årsmelding.
 a) Roy leser høyt årsmeldingen og ber om kommentarer.
 b) Ingen anmerkninger eller innsigelser ble mottatt og årsmeldingen anses derfor godkjent.

 5. Behandle Vingtors regnskap for 2014 i revidert stand.
 a) Møteleder går igjennom enkelte større poster i regnskapet og forklarer disse nærmere. Det er enkelte 

spørsmål fra salen som Roy besvarer etter beste evne.
 b) Ingen innsigelser og regnskapet anses derfor som godkjent.

 6. Behandle forslag og saker.
 a) Forslaget fra Lars Norberg vedrørende helikopterflyging på Vingtors flyplass leses opp i sin helhet. Det 

bes om innspill fra salen.
 b) Espen Kvien er i utgangspunktet enig i at et forbud er uheldig da helikopter også er en del av RC-

sporten og miljøet. Men for å få til felles bruk må det gjøres enkelte større endringer på flyplassen, 
kanskje også spesielle flytider.

 c) Roy Nylander referer styrets innstilling som viser til problemer med støy og helikoptrenes fly-mønster.
 d) Roy Johansen forteller om erfaringer fra Blackbird RC. Det er først og fremst støyproblematikk som har 

vært utfordringene der. Normalt er det kun et helikopter i lufta om gangen og da venter gjerne flyene 
på bakken noe som kan lage kø.

 e) Fra salen ble det nevnt at det også er et problem at helikoptre med fuel drift ødelegger gresset ved 
oppstart.

 f) Ørjan Rapp foreslår at klubben jobber for en egen flystripe for helikopter.
 g) Det ble så foretatt avstemning: En for forslaget og resten mot.
 h) Kommentar: Årsmøtet er ikke uvillig til at det opprettes en egen komite med det formål å finne en 

egnet helikopterflyplass. Denne saken ble bestemt å ta opp på neste styremøte.

 7. Fastsette medlemskontingent for året 2016.
 a) Styrets innstilling er at kontingenten ikke økes for 2016.

 8. Vedta Vingtors budsjett for 2015.
 a) Budsjettet bygger på erfaringene fra forrige års regnskap. Roy ber om innspill.
 b) Knut Aker: Kan bli dyrere i år vedrørende gressbehandlingen. Rett type gjødsel er blitt mer kostbar. 

Styret er usikre på hvor mye det er ønskelig å gjødsle. Ingen endring i budsjettet.
 c) Skoleflyging: Det kommer spørsmål om hva som ligger i utgifter til skoleflyging. Det blir opplyst at det 

bl.a. er ønskelig å handle en ny motor til det store skoleflyet.
 d) I budsjettet er det foreslått å øke flyplassleien med kr 1500,-. Da den opprinnelige leien allerede er 

betalt, sørger styret for å etterbetale grunneierne henholdsvis kr 1500,- og kr 500,-.
 e) Roy opplyser så om diverse posten som er satt opp for å gi styret litt mer handlefrihet gjennom året.
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 f) Det er også satt opp et forslag om avsetninger til et Traktor-fonn. Det dreier seg om at vår nåværende 
klipper er forholdsvis gammel og kan gå defekt. Med et slikt fonn kan styret enklere investere i nytt 
utstyr om det skulle bli nødvendig.

 g) Budsjettet godtas således.

 9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
 a) Klubbens organisasjonsplan ble godkjent på årsmøte 2014. Ingen endringer er gjort siden dette. Styret 

ønsker å implementere NLFs årshjul i vår plan. Jens Kristian Lindland leder arbeidet med dette.

 10. Valg
 a) Ørjan, formann i valgkomiteen, deler ut utskrifter av komiteens innstilling. Så leser han opp navnene på

de som er på valg og forslag til nye kandidater.
 b) Følgende blir valgt ved akklamasjon:

• Nestleder: Roy P. Johansen (ny)
• Styremedlem: Knut Bråten (ny)
• Sekretær/webmaster: Tore Jemtegaard (gjenvalg)
• Kasserer: Espen Kvien (ny)

 c) Så velges delegater til årets idretsting:
• Jens K. Lindland, Kim Fritsch og Lars Norberg.

 d) Som revisorer for 2015 ble følgende valgt:
• Kjell Aanvik og Thore Nylund

 e) Ny valgkomité for 2015 er:
• Leder: Axel Nordli
• Medlem: Kim Fritsch

Årsmøtet avsluttet 20:30.

Kaffe kaker og små-prat.
Espen Kvien tok ordet og fortalte om planene til et «Classic Pattern» stevne på Jarlsberg flyplass den 26. 
september. Det er tre Vingtor medlemmer i arrangementskomiteen og de ønsker at stevnet holdes i Vingtors 
regi.
Kjell Aanvik minner om NLFs skala seminar den 14. og 15. mars ved Gardermoen.
Roy Nylander tar opp et tema rundt klubbens terminliste for 2015. Setter vi opp for mange arrangement? Flere 
av stevnene våre har dårlig oppslutning. Skyldes det dårlig markedsføring?
Espen mener nivået bør opprettholdes slik det er i dag. Roy Johansen mener det er for mange arrangementer 
med konkurransepreg og ønsker fler stevner av type treff.
Knut Aker mener alle flygere vil tjene på fly konkurranser, man lærer mye av det.
Ragnar Olsen savner et treningsopplegg for nye piloter. Eller treningsprogram, som f.eks. Vingtreff. Generelt er 
inntrykket at det er et godt miljø for å hjelpe hverandre på stripa.
Problemet med arrangement i klubb-regi er ofte å finne de ildsjeler som skal til for å arrangere stevnene på en 
Ok måte.

Referent Tore Jemtegaard 5/2-2014

Emne: Re: Referat fra årsmøte Vingtor
Dato: Thu, 12 Feb 2015 06:56:28 +0100

Fra: Kay Krogstadmo <kay.krogstadmo@gmail.com>
Til: Tore Jemtegaard <tore@jemtegaard.net>

Leste igjennom dette og har ikke noen innvendinger på dette. 
Ser ut som alt er kommet med.

Kay

Emne: SV: Referat fra årsmøte 2015 Vingtor
Dato: Fri, 6 Feb 2015 09:45:45 +0100 (MET)

Fra: Kjell Aanvik <kjell.aa@frisurf.no>
Til: Tore Jemtegaard <post@vingtor.org>

Helt greit.
Noen språkblomster, men eller ikke noe å utsette.
Ord deling er van skelig.

Kjell
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