
REFERAT ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 2019

Tid: 5. februar 2019 kl. 19:00
Sted: Nordre Skøyen Hovedgård

Klubbens leder Jens Kristian Lindland ønsket velkommen, og innledet med en kort orientering om 
klubbens drift, samt pågående og kommende aktiviteter. Til våren må blant annet flyplassen jevnes 
ut i etterkant av gravearbeidene som er gjort i forbindelse med drenering. NM i F3A 2019 som skal 
arrangeres av Vingtor ble også nevnt. Planleggingen av arrangementet, som skal avholdes på 
Aurskog/Høland sin flyplass, er godt i gang.

Etter denne gjennomgangen startet årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Det møtte opp totalt 18 medlemmer, og det kom ingen innsigelser.
Stemmeberettigede godkjent.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Ingen innsigelser eller kommentarer til innkallingen. 
Innkalling godkjent.

3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer til underskrive protokollen.
Følgende ble foreslått: Kjell Aanvik som dirigent, Knut Bråten som referent, samt Tor Andreassen og 
Tom Rismyhr til å underskrive protokollen.
Samtlige forslag godkjent.

4. Behandle idrettslagets årsmelding
Jens Kristian leste årsmeldingen, og supplerte med en del kommentarer underveis. Det kom ikke 
fram innvendingen mot årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent.
 
5. Behandle idrettslagets regnskap
Regnskapet for 2018 ble presentert og gjennomgått av kasserer Espen Kvien.

 Værstasjonen kostet ca. kr. 14 000, hvorav ca. kr. 11000 kom som direkte bidrag fra 
medlemmene. Klubben dekket det utestående beløpet.

 Vi registrerer en viss nedgang i medlemskontingent.
 Grasrotandel og stevneinntekter øker.
 Vi har fått en pen inntekt fra salg av mineralvann
 Ca. kr 5000 i momsrefusjon for 2018 ble først utbetalt i januar 2019, og resultatet for 2018 er

derfor i realiteten bedre enn det som fremgår av regnskapet.
 På spørsmål fra salen om traktorfondet, viste Espen til at dette fremgår av regnskapet som 

låste midler på kr. 40 000.
Regnskapet ble godkjent.



6. Behandle forslag og saker
Styret foreslo å øke flyplassleien uoppfordret fra 2020, på bakgrunn av at leiesatsen har vært uendret
i flere år, og at vi ønsker å signalisere til grunneier og naboer at leieavtalen verdsettes av klubben. 
Forsalget gikk ut på å øke den årlige leien med kr. 500 til grunneier, og med kr. 200 til de to naboene. 
Total årlig flyplassleie foreslås dermed økt fra nåværende kr. 18500 til kr. 19400 fra 2020. Dette gir 
en økning på 4.9%. 
Forslaget ble vedtatt.

7. Fastsette medlemskontingent for 2020
Styret foreslo å øke medlemskontingenten for seniorer med kr 50. Kontingenten for øvrige 
medlemmer holdes uendret. Forslaget begrunnes med at kontingenten har vært uendret siden 2014, 
og at priser på varer og tjenester har steget. 
Forslaget ble vedtatt.

8. Vedta budsjett for 2019
Styrets forslag til budsjett ble presentert og kommentert av Espen:

 Budsjettet er basert på forsiktige anslag for medlemskontingent og grasrotandel.
 Inntekter fra momsrefusjon øker, på grunn av etterslep fra 2018.
 NM F3A gir både økte inntekter og utgifter, men bidrar med netto inntekt.
 Ettersom årets luftsportsting avholdes på Sola (den på vestlandet…) gir dette noe økte 

reiseutgifter.
 Espen oppdaget i siste liten at drift av værstasjon (dvs. mobildata) ikke var tatt inn å 

budsjettet. Det ble derfor foreslått å øke utgiftssiden for flyplassen med kr. 1000. Budsjettert 
overskudd reduseres med dette fra kr. 1325 til kr. 325.

Budsjettet, med nevnte endringsforslag, ble godkjent.

9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan
Ingen endring i forhold til nåværende plan ble foreslått.
Organisasjonsplanen ble godkjent.

10. Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
Leder Jens Kristian Lindland 2018-2020 (Ikke på valg)
Nestleder Kay Krogstadmo 2019-2021 (Ny)
Sekretær Tore Jemtegaard 2018-2020 (Ikke på valg)
Kasserer/varamann Espen Kvien 2019-2021 (Gjenvalg)
Ungdomsrepresentant Kristofer Arntzen 2018-2020 (Ikke på valg)
Styremedlem Tom Rismyhr 2019-2021 (Ny)
Styremedlem Sigurd Abrahamsen 2018-2020 (Ikke på valg)

Forslag til revisorer 2019: Kjell Aanvik og Henning Jorkjend (gjenvalg av begge)
Styrets forslag til valgkomité 2019: Roy Nylander (ny) og Geir Flesche (gjenvalg)

Det ble ikke stilt benkeforslag til noen av vervene, og alle forslagene ble godkjent ved akklamasjon.

Som representanter til seksjonsmøtet i NLF, og luftsportstinget ble Jens Kristian Lindland og Tore 
Jemtegaard valgt.



Etter valget ble årsmøtet avsluttet, og blomster ble overrakt avgående styremedlemmer Roy 
Johansen og Knut Bråten.

7. februar 2019, Knut Bråten

Fra Tom Rismyhr

Til Knut Braaten

Dato 07.02.2019 22:09
Prioritet Normal

Hei Knut
 
Referatet er lest, det ser veldig bra ut.

Lest og godtatt 
Tom Rismyhr
 
From: Knut Braaten
Sent: Thursday, February 7, 2019 12:23 PM
To: tom-rism@online.no
Subject: Referat fra årsmøtet
 
 
Hei Tom.
Vedlagt følger referatet fra årsmøtet i 
Vingtor. Kan du lese gjennom, og gi 
tilbakemelding på om referatet er greit, 
eventuelt om det er noen feil eller mangler?
 
Mvh.
Knut Bråten

Fra Andreassen Tor Bangfil

Til Knut Braaten

Dato 14.02.2019  08:47

Helt ok Knut
 
Herved signert
 
Mvh
Tor Andreassen
 
Fra: Knut Braaten <knut.br@online.no> 
Sendt: torsdag 7. februar 2019 12:25
Til: Andreassen Tor Bangfil 
<tor.andreassen@bring.com>
Emne: Referat fra årsmøtet
 
Hei Tor.
Vedlagt følger referatet fra årsmøtet i 
Vingtor. Kan du lese gjennom, og gi 
tilbakemelding på om referatet er greit, 
eventuelt om det er noen feil eller 
mangler?
 
Mvh.
Knut Bråten
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