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VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club

Nr. 1 / 2016

Velkommen til årsmøte tirsdag 2. februar.

Vingtor holder som tradisjon sitt årsmøte første tirsdagen i februar. Regnskap skal gjøres opp og nytt
budsjett vedtas. Viktige saker skal behandles og stemmes over. Og så er det jo valg da. Klubben

har alltid vært heldig og hatt dyktige folk i styret. Det er viktig å delta på årsmøtene.
Årsmøtet holdes i lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt fra NLF
- Status flyplassen – Dugnad til våren?
- 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.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for året 2017.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.
c) Øvrige valg i henhold til organisasjons-

planen.

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

Vel møtt tirsdag 2. februar.

Vedlegg saksdokumenter:
• Årsberetning
• Resultatregnskap 2015 (Eget filvedlegg)
• Forslag og saker – Ny lov for Vingtor RC Club 

(Eget filvedlegg)
• Styrets forslag til medlemskontingent 2017
• Styrets forslag til budsjett 2016
• Styrets forslag til organisasjonsplan

(Eget fil-vedlegg)
• Valgkomiteens innstilling
• Styrets innstilling på neste års valgkomité

ISFORHOLDENE PÅ ÅRUNGEN
Årungen 22. jan kl.13:00. Isdekning: Hele sjøen islagt.
Snø:  3 cm tørr snø på isen.  Istykkelse:  4 cm sørpeis
over 6 cm vann/sørpe (mellomlag) over 10 cm stålis,
total tykkelse 20 cm hvorav 14 cm fast is.  Overvann:
Ikke  overvann  før  boring.  Kommentar: Istykkelse:
Varierende forhold. Det øverste laget sørpeis er 3-10
cm,  og  mellomlaget  med  vann/sørpe  er  0-7  cm.
Sjekk blackbird-rc.net for siste nytt.

MODELLFLYMESSE EKEBERG
For 13.  år  på rad arrangerer  Cirrus RC
Flyklubb  Modellflymesse  i  Ekeberg-
hallen  i  Oslo.  Årets  messe  er  den  7.
februar fra 11:00 – 16:00.
Messen er  en flott  anledning til  å  treffe  likesinnede
utenfor sesongen og kanskje gjøre en god handel i en
av de mange butikkene som kommer til messen.
Det blir et sammensatt og rikholdig program med bl.a.
lotteri. Nytt av året er at modellflygere som registrerer
seg  som  deltaker  på  messen  og  flyr  i  en  av
konkurransene  får  komme  inn  gratis.  Det  vil  være
konkurranser i Dog-fight, Pylon og kanskje Drone-Race.
Vi  ønsker  medlemmene  fra  Vingtor  RC  Club
velkommen til årets messe.
Har du spørsmål, kan du kontakte meg på e-post eller
telefon 995 88 787.
For Cirrus RC Flyklubb Espen G. Bakke

GRASROTANDELEN
ga Vingtor hele kr. 6 562,90 i løpet av 2015. Det er 22
spillere som støtter klubben. Tusen takk til dere!
Slår vi dette i 2016?
Gi din grasrotandel til Vingtor du også da vel!

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


4. Årsberetning for Vingtor RC Club driftsåret 2015

                                   Styrets årsberetning 
                      for driftsåret 2015

                        Vingtor RC Club
                                                             Org.nr. 994040715

Vingtor RC Clubs virksomhet har som hovedformål å drive modellflyging som idrett organisert i 
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè, (NIF) samt å fremme 
modellflysporten på det lokale plan i Oslo Idrettskrets.  

Klubbens styre har i perioden fra forrige årsmøte bestått av følgende medlemmer:

Leder: Roy Nylander
Nestleder: Roy Johansen
Styremedlem: Knut Bråten
Styremedlem: Jens K Lindland
Styremedlem: Lars Norberg
Styremedlem: Kay Krogstadmo – Flyplassjef / Miljøleder
Styremedlem: Tore Jemtegaard - Sekretær

Kasserer: Espen Kvien
Revisjon: Kjell Aanvik og Thore Nylund
Valgkomite: Kim Fritsch og Axel Nordli

Det er avholdt syv styremøter i perioden.

Støyproblemer
Vingtor RC Club hadde også i 2015 store utfordringer mht. støyforhold og grunneierne. Møte med 
grunneierne ble gjennomført, og Vingtors styre etablerte klubbens første skriftlige avtale med 
grunneierne om bruken av området som modellflyplass. Styret gjennomførte endringer i 
flyplassregler og bruksmønster for å tilpasse bruken mot grunneierne. Naboforholdet og bruken av 
plassen er nå godt regulert.

Flyplassanlegget

Brakka ble utstyrt men møbler, uteanlegg beiset og markise ble montert.

Flystripa hadde behov for utbedringer, og det ble tilført 20 kubikk sand som ble raket ut på 

dugnader av medlemmene. Styret har under etablering bruk av årshjulet, og som oppsummerer 

klubbens faste aktiviteter i kommende driftsår. Grunneier utbedret klubbens parkeringsplass 

vederlagsfritt i 2015.

Klubbeffekter

Det ble besluttet produksjon/bestilling av klubbeffekter, og medlemmene kan nå bestille jakker, 

skjorter og sitteunderlag med klubbens logo.
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Konkurranseaktivitet

Vingtor RC Clubs medlemmer har deltatt aktivt i ulike konkurranser og arrangementer, og 

med resultater som følger: 

F3A (Kunstflyging klasse FAI)
Henning Jorkjend: 3. plass Vingtorcup, 6. plass Mjøscup, 6. plass Nordisk mesterskap (Karlstad), 6. plass NM

(Klanten), 3. plass Trollcup (Tynset). Gjorde også en god innsats i VM (Sveits).
Audun Thinn: 7. plass Vingtorcup, 10. plass NM (Klanten), 4. plass Trollcup (Tynset).
Tore Jemtegaard: 9. plass Foruscup, 15. plass Vingtorcup, 15. plass Mjøscup, 16. plass NM (Klanten), 11. 

plass Trollcup (Tynset).
F3A (Kunstflyging klasse Nordic)

Kristoffer Rosmo: 1. plass Vingtorcup, 2. plass Nordisk mesterskap (Karlstad).
Espen Kvien: 5. plass Foruscup, 6. plass Vingtorcup, 10. plass Nordisk mesterskap (Karlstad), 5. plass NM 

(Klanten), 5. plass Trollcup (Tynset).
F3A (Kunstflyging klasse Sport)

Jens Kristian Lindland: 3. plass Vingtorcup. 
F4C (Skala klasse FAI)

Ingolf Steffensen: 2. plass NM (Agder MFK).

Arrangementer
Skalatreff med godt oppmøte. Klubbtreff med bevertning, populært arrangement.
Paulsen Memorial Pattern på Jarlsberg Flyplass 19. september. Vingtor Cup samlet 31 
deltakere og pågikk over to dager.

Skoling av nye piloter
Vingtor har gjennomført skoling av 3 stk. elever i 2015. En elev er under opplæring i 2016. 
Klubben hadde med 4 elever på Modellflyskolen  på starmoen i år under Luftsportsuka 
2015. Rekruttert flere unge piloter i 2015.

Klubbmøter
Det ble arrangert klubbmøter første tirsdag i måneden fom. febr. til des.  2015.
Styret har arbeidet med å forme innholdet på klubbmøtene, og har tilrettelagt for en god 
miks mellom faglig innhold og et sosialt møtested for medlemmene.

Økonomi:
Årsmøtet vedtok et driftsbudsjett 2015. Inntektssiden ble satt til kr. 66.000,-, og 
kostnadene til tilsvarende beløp kr. 64.734,-. Resultatregnskapet for 2015 viser følgende:

Inntekter kr. 87.107,-
Kostnader kr. 100.372,-
Resultat kr. -13.266,-
 

Oslo den 15. januar 2016

Etter fullmakt fra styrets medlemmer

Sign
Roy Nylander
Styreleder   
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5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC CLUB 2015

Resultat

Inngående balanse pr 1. januar 2015 72 409,40

DNB 59 599,50 59 599,50
Nordea 9 749,40

Kontantkasse 3 060,50

Inntekter 87 107,37
Utgifter 100 372,46

Resultat -13 265,09

Utgående balanse pr 31.12.15 59 144,31
DNB 53 393,08

Nordea 2 710,23
Kontantkasse 3 041,00

Samlesummer

Aktivitet Utgifter Inntekter

Flyplass 39 986,96 0,00

Medlemspleie 44 800,23 11 951,94
Stevner/treff 6 448,36 9 044,00

Klubbadministrasjon 7 952,50 65 989,89
Bankkostnader 1 184,41 121,54

Sum inntekter og utgifter 100 372,46 87 107,37

For detaljer om postene henvises til eget fil-vedlegg eller klubbens hjemmeside:
http://www.vingtor.org/organisasjon/

6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
a) Vedta ny lov for Vingtor RC Club.
Idrettsstyret vedtok den 22. oktober 2015 en ny lovnorm som skal gjelde for alle idrettslag i Norge. Vingtor er
pålagt å ha en lov for klubben som følger denne normen. Styret har tilpasset den til vår klubb og den finnes som
et  eget  fil-vedlegg  til  denne  utsendelsen.  Det  er  mulig  å  lese  mer  om  den  nye  lovnormen  her:
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/kommentarer-til-endringer-av-lovnorm-for-idrettslag/

Styrets innstilling: Styret anbefaler at den nye loven vedtas.

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017
Det ble ikke vedtatt endring i klubbkontingenten for 2016 på fjorårets årsmøte. Styret foreslår heller ingen økning
for 2017.

Side 4 av 6

http://www.vingtor.org/organisasjon/


8. VEDTA BUDSJETT FOR 2016
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9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN
Organisasjonsplanen ligger  ved som et  fil-vedlegg til  denne utsendelsen.  Planen kan også lese  på klubbens
hjemmeside: http://www.vingtor.org/organisasjon/

Vingtors  organisasjonsplan  ble  vedtatt  første  gang  på  det  ekstraordinære  årsmøte  4.  mars  2014.
Organisasjonsplanen er ment å være et styringsdokument eller en "huskelapp" for styret. Organisasjonsplanen
ligger med denne utsendelsen som et eget fil-vedlegg.
Planen  er  i  hovedsak  endret  på  tre  punkter.  Først  gjelder  det  Idrettslagets  organisasjon.  Her  er  en  av
styremedlemmene byttet ut med «Ungdomsrepresentant». Tanken er at det i styret, om mulig, alltid velges en
ungdom til å være med i styret.
Så er det en endring i «Årlige faste oppgaver/Årshjul» nederst på side 5. Årshjulet blir sjekket på hvert styremøte
for å hjelpe de til en hver tid sittende styrene å huske viktige oppgaver i klubben. Inn i listen er det lagt inn en
linje for november måned hvor styret holder et møte spesielt dedikert til årsregnskap og budsjett.
Til slutt er det lagt inn en endring under "Medlemsmøter" på side 6. Her er mai-møte gjort om til et "ute-møte"
på bakgrunn av tidligere styrevedtak.
Ikke all tekst i dette dokumentet er ferdig skrevet. Bidrag mottas med takk.
Styrets innstilling: Styret anbefaler at organisasjonsplanen godkjennes.

10. VALG
Valgkomiteen  bestående  av  Axel  Nordli  og  Kim  Fritsch  har  jobbet  godt  med  å  finne  kandidater  til  nye
styremedlemmer. Her er valgkomiteens innstilling:
Leder: Jens Kristian Lindland 2016-2018 (Ny)
Nestleder: Roy Johansen 2015-2017 (Ikke på valg)
Styremedlem: Knut Bråten 2015-2017 (Ikke på valg)
Styremedlem: Sigurd Abrahamsen 2016-2018 (Ny)
Ungdomsrepresentant: Kristoffer Rosmo 2016-2018 (Ny)
Flyplasssjef/Miljøleder: Patrick Isdahl-Eng 2016-2018 (Ny)
Sekretær: Tore Jemtegaard 2016-2018 (Gjenvalg)
Kasserer/varamann: Espen Kvien 2015-2017 (Ikke på valg)

Revisorer 2016: Kjell Aanvik og Thore Nylund. (Omvalg).
Styrets forslag til valgkomité 2016: Lars Norberg og Kay Krogstadmo.

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 Axel på telefon 932 64 917 eller direkte på
årsmøtet.

I tillegg til styremedlemmer, revisorer og valgkomité, skal årsmøte velge inntil tre representanter til årets møter i
NLF regi.
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