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Redaktør: Tore Jemtegaard 
E-post: post@vingtor.org 

Hjemmeside: http://www.vingtor.org 

VINGFORMASJON 
Medlemsavis for Vingtor RC Club 

Nr. 2 / 2014 
 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte tirsdag 4. mars 

I februar holdt klubben sitt ordinære årsmøte. Protokollen fra møte er klar og lagt ut på hjemme- 
siden under ”Arkiv”. Årsmøtet gikk greit for seg, men blant annet under valget kom det frem at 
valgkomiteen hadde funnet frem til en sammensetning av klubbstyret som ikke var helt i hen- 
hold til klubbens lovverk. Da det også ble funnet feil på regnskap og budsjett, ble det vedtatt 

å holde et ekstraordinært årsmøte som en post på kommende mars-møte. Vedlagt finner  
du saksdokumenter. Vel møtt på Nordre Skøyen Hovedgård kl 1900.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 
 - Nytt fra styret / post 
 - Referat fra klubbledermøtet 

2. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og 
   forretningsorden. 
 3. Velge dirigent og referent samt to 
   medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle idrettslagets regnskap. 
 5. Behandle forslag og saker. 
 6. Vedta idrettslagets budsjett. 
 7. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

3.  KAFFE, KAKER OG LODDSALG 
 - Klubben stiller med kaffe og noe å bite i. 

Loddboka går rundt. 

4. BEGRENSNING AV STØY 
 - Jens Kristian Lindland forteller litt om hvilke 

råd modellflyseksjonen i NLF gir oss 
modellflygere vedrørende sinte naboer og 
uønsket lyd. Er dette noe vi kan benytte i vår 
klubb? 

5. OVERSIKT SERTIFIKATER 
 - Kim Fritsch gir oss en oversikt over hva som 

gjelder innen de forskjellige sertifikatene vi har 
for organisert modellflyging. 

 
Vel møtt 4. mars 
 

BRA START FOR DET NYE KLUBBSTYRET 

Styret hadde sitt første møte onsdag den 12. februar. 
Roy ledet møtet med kyndig hånd og oppgaver ble 
fordelt mellom de forskjellige styremedlemmene. 
Terminlisten ble gjennomgått og justert noe. Listen 
er lagt ut på hjemmesiden og vil snart være å finne i 
NLFs aktivitets kalender. 

KLUBBHUSET ER FORSIKRET 

Det nye klubbhuset og utstyrsbrakken er nå 
forskriftmessig forsikret hos If. Det dreier seg om 
klubbhuset med innbo samt avlåst skur med 
maskiner og løsøre. Dekker Brann - Naturskade etter 
lov om naturskadeforsikring - Skader med annen 
naturårsak - Vann, annen væske og rørbrudd - 
Tyveri og skadeverk - Elektrisk fenomen - Glass- og 
skiltskade. Pris pr år kr 2350,-. 

TERMINLISTE VINGTOR 2014 
 Dato Tittel Program Oppmann ➢ 3. og 4. 

mai 
Acrotrening F3A Audun Thin. ➢ 10. mai Vårspretten. Landing pluss 

Sport 
Tore 
Jemtegaard. ➢ 14. og 

15. juni 
Vingtor Cup. Nordic og FAI Henning 

Jorkjend. ➢ 28 og 29 
juni 

Wardbird-
treff 

 Tor 
Andreasen. ➢ 16 

august 
Scott Føien 
minnestevne 

Populær Skala ? ➢ 20. sept Klubb-
mesterskap. 

Vingtreff pluss 
Landings-
konkurranse 

Ørjan Rapp. 

 
 
 

 
Vi lengter til sol og sommer! 
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5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC-CLUB 2013 
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6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER 

Klubbstyret legger frem et forslag til endring av klubbens lover. Det gjelder antall styremedlemmer 
angitt i §15 ”Årsmøtets oppgaver” punkt 10. Vingtors lover bygger på NIFs lovnorm fra 28. 
november 2011. I denne foreslår styreT å endre antall styremedlemmer til syv pluss et varamedlem. 
Forslag til klubbens lover ligger som eget vedlegg til innkallingen. 

 

8. VEDTA BUDSJETT FOR 2014 

 
 

9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN 

Styret har begynt arbeidet med klubbens organisasjonsplan og legger frem første utkast til 
behandling. Klubbens organisasjonsplan er et styringsdokument som kommer i tillegg til klubbens 
lover. Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne 
organisering og aktivitet. 
Vingtors organisasjonsplan ligger som eget vedlegg til innkallingen. 


