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Velkommen til årsmøte tirsdag 6. februar.

Tirsdag den 6. februar er det igjen td for klubbens årsmøte. Møtet pleier å gå greit og hyggelig for seg så
det er bare å møte opp. Det blir sat frem kafe og kaker og det blir god td tl en hyggelig prat. Under

selve årsmøte delen, må vi ta stlling tl innkomne forslag, fremtdig budsjet og holde et valg.
Årsmøtet avholdes i lokalene tl Nordre Skøyen Hovedgård fra kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nyt fra NFT
- Status fyplassen – Containeren er på plass!
- Diverse

2. ÅRSMØTE
1. Godkjenne de stemmeberetgede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og 

forretningsorden.
3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer 

tl å underskrive protokollen.
4. Behandle idretslagets årsmelding.
5. Behandle idretslagets regnskap.
6. Behandle forslag og saker.
7. Tastsete medlemskontngent for året 2019.
8. Vedta idretslagets budsjet.
9. Bestemme idretslagets organisasjonsplan.
10. Toreta følgende valg:

a) Feder, nestleder, sekretær og kasserer.
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.

3. LØST PRAT, KAFFE, KAKER
- Klubben stller med kafe og noe å bite i.

4. MÅNEDENS MODELL
- Jens Kristan tar med seg sit nyeste fyprosjekt.
- Kroppen kom støpt ferdig, men vingen har han 

bygget selv.
Vel møt tirsdaag 6.. ferraar.

På de neste sidene fnner dere saksdokumenter:
• Årsberetning
• Resultatregnskap 2017 (Se fl-vedlegg)
• Torslag og saker
• Styrets forslag tl medlemskontngent 2019
• Styrets forslag tl budsjet 2018
• Styrets forslag tl organisasjonsplan

(Se fl-vedlegg)
• Valgkomiteens innstlling
• Styrets innstlling tl neste års valgkomité

VIKTIG INFORMASJON OM KONTINGENT FOR 2018
I  år  kommer ikke fakturaen for  Vingtor-kontngenten
dumpende  ned  i  postkassa!  Fufsporrorbundet  har
sendt  ut  informasjon  tl  alle  medlemmer  om  dete,
men erfaringsmessig  er  det  veldig  let å  overse  slik
informasjon, og derfor vil styret komme med en ekstra
påminnelse.
Kontngenten tl Vingtor, sammen med medlemskap i
Fufsportsforbundet  og  modellfyseksjonen,  har
tdligere blit administrert av Fufsportsforbundet, som
sendte ut papirfaktura tl alle sine medlemmer. Sånn er
det ikke lengre. Tra og med i år går all innbetaling av
kontngent  via  idretsforbundet;  gjennom  deres
internetside:  www.minidret.no.  Dete  betyr  at  alle
må gå inn på denne siden, og logge seg inn. De som
ikke har bruker på minidret, må opprete en, ved å
klikke på "Ny bruker" øverst tl høyre. Idretsforbundet
anbefaler at kontngenten betales med kort, direkte fra
internetsiden.
Derfor:  Gå  inn  på  www.minidret.no  og  betal
kontngenten derfra! Har du problemer med dete, ta
kontakt med styret, så skal vi prøve å hjelpe tl. Vi vil
også gå gjennom dete på årsmøtet 6. februar, så møt
opp!  MVH Styret

MODELLFLYMESSE EKEBERG
Velkommen tl modellfymessen i
Ekeberg-hallen, Søndag 11. februar 2018. 
Årets messe vil blir mer omfatende enn
noensinne.  Vi  får  besøk  av  fere  interessante  butkker,
klubber  og  ikke  minst  et  nyt tlbud  for  de  yngste
"Ekebergbanen".
Pris for inngang er kr. 100,-
Vi  har  også  rigget  areale  for  dem som vil  selge  brukt
utstyr. Ta med dit gamle utstyr som støver ned og selg
det slik at det får forlenget liv.

GRASROTANDELEN
I løpet av 2017 tlførte Grasrotandelen hele kr. 7 979,44
tl Vingtors kasse. Det er 20 spillere som støter klubben.
Tusen takk tl dere! Og vi ønsker fer. Stå på også i 2018!
Måte dere vinne store premier.
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4. ÅRSBERETNING FOR VINGTOR RC CLUB DRIFTSÅRET 2017
Vingtor  RC  Clubs  virksomhet  har  som  formål  å  utøve  modellfyging  som  idret organisert  i  Norges
Idretsforbund (NIT) samt å fremme modellfy sporten på det lokale plan i Oslo Idretskrets.
Klubbens styre har i perioden fra forrige årsmøte beståt av følgende medlemmer:

Feder/Opplærings leder: Jens Kristan Findland
Nestleder: Roy Johansen
Styremedlem/HMS-leder: Knut Bråten
Styremedlem: Sigurd Abrahamsen
Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Kristofer Rosmo
Styremedlem/Sekretær: Tore Jemtegaard
Varamedlem/Kasserer/Anleggsoppmann: Espen Kvien

Revisjon: Kjell Aanvik og Thore Nylund
Valgkomité: Kay Krogstadmo og Geir Tlesche

Det er i 2017 avholdt seks styremøter og t klubbmøter. Et av disse var 60 års markering av klubben.
Det ble enkelte endringer i arbeidsoppgavene for styret eter oppstarten i 2017. Jens Kristan Findland ble
forespurt og tok på seg oppgaven som ansvarlig for skoling og opplæring. Knut Bråten ble forespurt og tok
på seg oppgaven som HMS-leder i klubben.
Laftsportstinget og seksjonsmøter i NLF
Tølgende medlemmer fra styret representerte klubben på Fufsportstnget og seksjonsmøter i NFT regi: Tore
Jemtegaard, Espen Kvien og Jens Kristan Findland.
På årets lufsportstng ble Tore Jemtegaard tldelt NFTs gullnål av president Rolf Filand. Dete for sin innsats
som Vingtors ildsjel gjennom mange år.
Medalemsatvikling 2017
Dessverre har klubben opplevet en del utmeldinger i starten av året. Men samtdig er det kommet tl fem
nye medlemmer. Totalt set har det vært en liten nedgang i medlemsmassen.
Flyplassanlegget
Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført fere dugnader på Vingtors fyplass. Sikkerhetsnet ble
fytet og strammet opp. Teltet foran terrassen ble opparbeidet og sådd tl. Teltet brukes i dag tl klargjøring
av fyene før avgang og landing.
Handikaprampe opp tl terrassen ble ferdigstlt og terrassens langside foran klubbhuset ble også retet opp.
Gammel redskapsbod ble fernet og det ble gjort klar for ny container ved at det ble sat ut Feca blokker på
singel. Dessverre er leveranse av ny containeren forsinket.
Tør container ankommer, har vi fåt tlbud om at gressklippere og annet utstyr kan mellomlagres i låven tl
grunneieren.
Styret ønsker spesielt å takke fyplass-oppmann Espen Kvien for god jobb med vedlikehold av anlegget.
Ugresset er holdt nede og fystripa er ivaretat og har hat en høy standard gjennom året.
Torholdet tl naboer har vært godt og holdt i en god tone. Styret har ikke motat klager fra verken grunneier
eller  naboer  i  året  som  har  gåt.  Det  er  viktg  at  medlemmene  fortseter  å  følge  og  forholde  seg  tl
fyplassreglementet, åpningstder og de støyrutner som er vedtat.
I  våres  overleverte  styret  terminlisten  for  året  tl  grunneier  og  naboer  og  på  den  måten  varslet  om
kommende stevner. Det var en god tone når vi snakket med naboene.
Takk tl alle medlemmer som har bidrat med klipping av stripa og en gjort en kjempeinnsats på dugnadene i
år!
Klarreffekter
Det er solgt noe jakker og T-skjorter i løpet av 2017, men det er fremdeles godt med varer igjen på lager.
Nyt opplag av klubbmerker med Vingtorlogo ble trykket opp i begynnelsen av året.
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Idaretslige prestasjoner
Medlemmer av Vingtor RC Club har deltat aktvt i ulike konkurranser og arrangementer gjennom året med
følgende resultater:

F3A (Kanstflyging FAI)
Henning Jorkjend: 3. plass Vingtorcup, 3. plass Mjøs-cup, 3. plass NM (Kolbu), 3. plass Trollcup (Tynset), 3. plass i fnale på Nordisk

mesterskap i Danmark og 28 plass i WM Argentna. 3. plass plassen i Trollhätan T3A og 2. plass i Gränscupen

Audun Thinn: 6. plass Vingtorcup, 6. plass Mjøs-cup 8. plass NM (Kolbu), 9. plass Trollcup (Tynset).

Tore Jemtegaard: 11. plass Vingtorcup, 7.plass Torus cup, 10. plass Mjøscup, 13. plass NM (Kolbu), 14. plass Trollcup (Tynset).

F3A (Kanstflyging Nordaic)
Espen Kvien: 3. plass Toruscup, 5. plass Vingtorcup, 6. plass Mjøs-cup, 6. plass NM (Kolbu). 3. plass i Trollhätan og 3. plass

Gränscupen i Nordic

Odd Gunnar Morford: 9. plass NM (Kolbu). 9. Plass Troll-cup. 4. plass plassen i Gränscupen.

Jens Kristan Findland: 5. plass Torus Cup, 7. plass Vingtor cup, 8. plass NM (Kolbu), 8. Plass Troll- cup.

F3A (Kanstflyging klasse Sport)
Jon Gunnar Wold: 1. Plass Vingtorcup 

Kristofer Arntzen: 2. plass Vingtorcup.

F4C (Skala klasse FAI)
Ingolf Stefensen: 1  plass  T4C  Einar  Hagerup  Memorial  på  Jarlsberg.  3  plass  T4C  Ft.Dons  Skaladager  på  Maarud.  9  plass  T4C

Scandinavian Baltc Scale Masters i Helsingborg. 1 plass T4C lagkonkurranse Nordisk i Helsingborg. 3 plass T4C NM
på Evje.

Dommeraktivitet
Espen Kvien: TAI  T3A  dommer  i  utlandet,  3  stevner.  Trollhätan  Aerocup,  Gränscupen  (Karlstad)  og  Nordisk  Mesterskap  i

Danmark.

Tore Jemtegaard og 
Henning Jorkjend: Dommer nasjonal klasse Nordic og Sport.

Jens Kristan Findland: Gjennomførte opplæring som dommer i T3A under Troll-cup og dømte under stevne på Tynset. 

Andare stevner
Tlere av klubbens medlemmer har deltat på andre stevner og tref som Tagernes Tlyshow, Jetpower Tyresdal, Sarpsborg modellfyshow og
lignende.

Klubben har arrangert følgende stevner i løpet av 2017:
1. Acrotrening. Godt oppmøte over 2 dager. 
2. Vingtor Cup. Samlet 20 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.
3. Skalatref ble arrangert med 8 piloter fremmøt.
4. Høstref. Bra oppmøte og trefet hadde et innslag med landing og limbo konkurranse. Tilbakemeldinger tlsier at det var vellykket med

noe innslag av enkle oppgaver med premiering.
5. «Tore Paulsen Memorial Patern treff på Jarlsberg Tlyplass. Stevnet samlet 12 deltagere.

Orligatorisk modaellfygerevis
Obligatorisk modellfygebevis ble innført 1/1-2017 og betyr at alle som skal benyte klubbens fyplass må nå
inneha A-bevis eller høyere. Det er avholdt fere dager med eksaminasjon på plassen og det er et bra antall
medlemmer som har fydd opp tl A-beviset.
Det blir anledning tl fere opp-fyginger og teorikurs i 2018.
Skoling av nye piloter
I forbindelse med opp-fyging tl A-bevis har Vingtors instruktører ståt for opplæring av fere nye piloter.
Klubben har også vært delaktg i  modellfyskolen som ble arrangert  i  forbindelse med Fufsportsuka på
Starmoen. Stor takk tl primus motor Roy Peter Johansen!
Klarrmøter
Klubben har  gjennomført  ni  medlemsmøter  fra  februar  tl  desember  2017.  Møtene  holdes  på  Nordre
Skøyen hovedgård og på Vingtors fyplass og inneholder gjerne en faglig seanse samt informasjon fra styret.
Styret  seter opp agendaen for  møtene i  forkant og medlemmene varsles  gjennom Vingformasjon som
publiseres via e-post, på hjemmesiden og Tacebook.
Det ble gjort en del mer stas på klubbmøte den 3. oktober. På denne datoen fylte klubben hele 60 år. Stor
bløtkake var bestlt og det ble utstlling og et tlbakeblikk på klubbens historie.
Økonomi:
Årsmøtet vedtok drifsbudsjet for 2017. Her ble inntektssiden sat tl  kr.  73 500,- og utgifssiden tl  kr.
75600,-. Resultatregnskapet for 2017 viser derimot følgende:
Inntekter kr. 72637,-
Kostnader kr. 96277,-
Resultat kr. -23640,-
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Det ble i  løpet av 2017 gjort en del investeringer i  klubbens anlegg utenfor budsjet. Noe på grunn av
nyanskafelser mens annet var grunnet behov for vedlikehold/reparasjoner gjennom sesongen.
Den gamle klipperens aggregat ble i april reparert for nær kr. 7.000,-. Senere ble det samme aggregatet
ødelagt av en gjenglemt jernbøyle liggende i gresset. Det ble dermed investert i ny klipper tl kr 5.000,- (Et
kupp! Nesten ikke brukt med en nypris på 28.000). Gjødsling, for å få en tykkere og bedre stripe, ble også
urørt med en kostnad på kr. 3.600,-. Andre utgifer utenfor budsjet gikk tl jubileumsfeiringen samt kjøp av
gassovn og gass.
Ved inngangen tl 2017 opplevde klubben et frafall av medlemmer som medførte rundt kr. 6.000,- mindre i
medlemskontngent.
Eter styrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for drifsåret 2017 et retvisende
bilde av klubbens virksomhet.
Oslo den 17. januar 2018
Jens Kristan Findland, leder

5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC CLUB 2017
Resaltat

Samlesammer

Tor detaljer om postene henvises tl eget fl-vedlegg eller klubbens hjemmeside:

www.vingtor.org/organisasjon/
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6.. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
a) Plassere værstasjon meda kamera på klarrens fyplass

Jeg har ved tddlgere andednlnger hevde  eehvve  ovr å u s yre fyypdassen med værkamera. De  vld kunne gl 
meddemmene mudlghe  ovr å regls rere andre ypldv er svm fyr vg derav kunne øke eruken av ypdassen. Jeg har
tddlgere vversend  lnovrmasovn vm sdlke døsnlnger td s yre   sam  kvn ak ypersvn ovr rådglvnlng hvs Huurum 
mvdeddfykduee.
Jeg vld oremme ovrsdag vm å eehandde saken ypå årsmø e .
Rvy Nydander

Styrets innstilling: Styret er enig i at en slik værstasjon kan være nytg å ha på fyplassen. Imidlertd vil 
kostnadene forbundet med et slikt system ligge på mellom 12 og 15 tusen kroner og en slik sum er det dessverre 
ikke rom for på budsjetet for 2018. Styret foreslår å vente med en slik investering tl året 2019.

r) Endaring i avsnitet om «Støy og støymåling» i klarrens Flyplass- og sikkerhets- reglement.
Styret foreslår en liten endring i avsnitet om Støy og støymåling i klubbens Tlyplass- og sikkerhets- reglement. 
Avsnitet det gjelder står under punkt 8.1.f i klubbens Organisasjonsplan. Den nye teksten foreslås slik:

S øy vg s øymådlng
Adde mv vrer skad være u s yr  med efektve dyddemypere vg dav  dydnlvå skad eters reees  Nvrmad  skad adde 
mvdedder s øymådes oør de eenytes ypå fyypdassen. Fvr mvdedder med e  åypenear  dav  s øynlvå (Tyyplsk 
mlndre edek rv mvdedder)  kreves lngen s øymådlng.
Mådlnger utføres 10 me er ora mvdedden. Mvdedden hvddes l hvfehøyde vg dreles 3600 grader l s eypyp av 90 
grader. Goennvmsnlte  av de fre mådlngene skad lkke vverstge 81 dBA. På trsdager er grensen 860 dBA.
Resud a e  av mådlngen oøres vypyp ypå ege  skoema vg arklveres.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at det nye innholdet i «Tlyplass- og sikkerhets- reglement punkt 8.1.ff vedtas.

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019
Det ble ikke vedtat endring i klubbkontngenten for 2018 på forårets årsmøte. Styret foreslår heller ingen økning
for 2019.
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8. VEDTA BUDSJETT FOR 2018

Kommentarer:
Gressklipping: Ny panne tl Husquarna 7.000, drivstof 2000, gjødsling 3.600, service og vedlikehold 2000
Brakke: Vedlikehold av brakke
Annet: Innredning Container, nyt bateri og oppset av ladestasjon
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9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN
Organisasjonsplanen ligger ved som et fl-vedlegg tl denne utsendelsen. Planen kan også lese på klubbens 
hjemmeside: www.vingtor.org/organisasjon/

Vingtors organisasjonsplan ble vedtat første gang på det ekstraordinære årsmøte 4. mars 2014 og endres i 
forbindelse med klubbens årsmøter. Organisasjonsplanen er ment å være et styringsdokument eller en 
"huskelapp" for styret.
Årets endringer gjenspeiler de vedtak som ble gjort under dete årsmøtes punkt 6. Endringene gjelder punktet 
«8.1. Tlyplass- og sikkerhets- reglement for Vingtor RC Clubf og gjelder endring av teksten i avsnit «f) Støy og 
støymålingf.
Ikke all tekst i dokumentet er ferdig skrevet. Bidrag motas med takk.
Styrets innstilling: Styret anbefaler at organisasjonsplanen godkjennes som helhet.

10. VALG
Valgkomiteen for 2017 har beståt av Kay Krogstadmo og Geir Tlesche. De har hat møter og diverse ringerunder. 
Mange i sitende styre har takket ja tl gjenvalg. Her er valgkomiteens innstlling:

Feder: Jens Kristan Findland 2018-2020 (Gjenvalg)

Nestleder: Roy Johansen 2017-2019 (Ikke på valg)

Sekretær: Tore Jemtegaard 2018-2020 (Gjenvalg)

Kasserer/varamann: Espen Kvien 2017-2019 (Ikke på valg)

Ungdomsrepresentant: Kristofer Arntzen 2018-2020 (Ny)

Styremedlem: Knut Bråten 2017-2019 (Ikke på valg)

Styremedlem: Sigurd Abrahamsen 2018-2020 (Gjenvalg)

Revisorer 2018: Kjell Aanvik og Henning Jorkjend.
Styrets forslag tl valgkomité 2018: Kay Krogstadmo og Geir Tlesche. (Gjenvalg)

Selv om valgkomiteen har laget sin innstlling, er det fremdeles mulig for medlemmene å fremme sine egne 
forslag tl kandidater helt frem tl valget skjer. Ta isåfall kontakt med Kay på telefon 918 56 883 eller direkte på 
årsmøtet.
I tllegg tl styremedlemmer, revisorer og valgkomité, skal årsmøte velge inntl tre representanter tl årets møter i 
NFT regi.
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