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Nr. 1 / 2015

Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar.

Første møte i 2015 er som alltid klubbens årsmøte. Her bestemmes de store linjene i klubbens videre
utvikling. Årsberetning og regnskap legges frem og budsjett for det nye året presenteres. Vi skal

også holde valg, men det er ikke noe å være redd for, valgkomiteen har jobbet i kulissene
før selve årsmøtet. Vi møtes i lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Gjennomgang av mottatt post
- Diverse

2. 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 årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for året 2016.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

a) Nestleder.
b) Tre styremedlemmer: Kasserer/vara, 

sekretær og styremedlem.
c) Øvrige valg i henhold til 

organisasjonsplanen.

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

Vel møtt tirsdag 3. februar.

FULL FART PÅ ÅRUNGEN
Nå har jo temperatur og snømengde variert voldsomt i
det siste, men allerede søndag den 4. januar var det
stålis  på  Årungen.  Og  med  gode  fly  forhold  dukker
modellflygerne opp i fleng. Store og små modeller var
representert og det var konstant to til  tre fly i  lufta.
Et tysk reporter team kretset rundt flyene og tok bilder
og intervjuet flere av gutta fra Blackbird R/C. Hvilket
magasin var det tro?
Tips:  Ta  en  titt  på  Blackbird-RC  sin  hjemmeside  for
oppdatering av is og føreforhold før flyging.

Kombinasjon  av  modellflyging  og  skøyteløp  passet  utmerket
denne søndagen. En flott dag på isen!

HJELP OSS Å VERVE EN GRASROTGIVER
Grasrotandelen  gir  alle  som  spiller  hos  Norsk  Tipping  mulighet  til  å  være  med  og  bestemme  hva  noe  av
overskuddet skal  gå til.  Gjennom Grasrotandelen kan spilleren støtte Vingtor hver gang de spiller  hos Norsk
Tipping.
Hvis de tilknytter Vingtor som sin grasrotmottaker, vil vi motta inntil 5% av spillinnsatsen. Og best av alt, hverken
innsats, premie eller vinnersjanser reduseres!
Hjelp oss å verve flere grasrotgivere, fortell alle du kjenner at de kan støtte Vingtor via Grasrotandelen.
Tilknytning kan gjøres på følgende måter:
- Hos kommisjonæren
- Via grasrotandelen.no
- Norsk Tipping mobilspill
- SMS, send Grasrotandelen 994040715 til 2020.

mailto:post@vingtor.org
http://www.vingtor.org/


4. Årsberetning for Vingtor RC Club driftsåret 2014
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5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC CLUB 2014
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6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
Tillate helikopter flyging på Vingtor sin flyplass.
Jeg  foreslår  å  tillate  helikopter  flygning  på  Vingtor  sin  flyplass!  Det  må  utarbeides  et  eget  reglement  for
støymåling av helikopter på lik linje med fly. Her kan vi for eksempel se til Bærum Modellflyklubb som praktiserer
dette på sin flyplass med strengere DB krav enn Vingtor. Styret er også nødt til å lage eget punkt i regelverket
vedrørende flygningen slik at denne ikke er til unødvendig forstyrrelse for andre piloter slik som Blackbird har i
sitt regelverk.
Mvh Lars Norberg

Styrets innstilling: Et slik vedtak vil gi problemer med hensyn til støy og fly-mønster. Etter diskusjon innad, går
styret i mot forslaget.

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2016
Klubbkontingenten  ble  for  2014  oppjustert  med  kr  100,-  til  totalt  kr  450,-.  Det  foreslås  ingen  økning  i
kontingenten for 2016.

8. VEDTA BUDSJETT FOR 2015

Driftsbudsjett Vingtor RC Club 2015

Inntekter Kostnader

NLF Kontingrefusjon 50000 Administrasjon, Æresmedlem 600
NLF øvrig 8400 NLF ting, møter 2000
NIF momskompensasjon 3200 Porto 500
Renter 100 Finansutgifter bank 1000
Norsk Tipping grasrotandel 5600 Klubbmøter 8000

Webside, domene og hotell 600
Klubbmøter arrangment 0 Klubbmøter, loddinntekter dekker utgifter 0
Flystevner arrangement 0 Stevner, salg og startavgifter dekker kostn. 0

Gave grunneiere 1000
Arrangementer Avsetning traktorfond 10000
Klubbmøter (inntekt salg) 2000 Flyplass dugnad 800
Stevner, Patternweekend 13+14 6700 Klubbhus innredning 5000

Utstyr brakke vedlikehold 2000
Flyplassleie kr. 14.500 + 2500 17000
Brøyting Årungen 2000
Gressklipper service 2000
Skoleflyging 3000
Forsikring anlegg 1234
Drivstoff, gass og lignende 2500
Gressbehandling 2500
Div. 3000

Sum inntekter 76000 Sum kostnader 64734

Ballanse, overskudd 11266
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9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN
Det foreligger ingen konkrete endringer på organisasjonsplanen. Styret ønsker å innlemme NLF sitt «Årshjul» i
organisasjonsplanen og har dette som mål i kommende periode.

10. VALG
Valgkomiteen bestående av Ørjan Rapp og Tor Bangfil Andreassen har jobbet godt med å finne kandidater til nye
styremedlemmer. På valg er:
– Nestleder: Kim Fritsch, 
– Styremedlem: Steinar Olsen, 
– Sekretær/ Web master: Tore Jemtegaard
– Kasserer/vara: Jaran Kristoffer Røsaker
Selv om valgkomiteen har laget sin innstilling, er det fremdeles mulig for medlemmene å fremme sine egne
forslag til kandidater helt frem til valget skjer. Ta isåfall kontakt med Ørjan Rapp på telefon 959 04 087.

I tillegg til  nye styremedlemmer, skal årsmøte velge to revisorer, valgkomité samt inntil  tre representanter til
årets Luftsportsting den 21-22. mars 2015 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Jens Kristian Lindland hadde med seg disse to flotte maskinene på isen 4. januar.
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