
REFERAT ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 2021

Tid:  2. februar 2021 kl. 19:00
Sted: Microsoft Teams

Idrettslagets leder Jens Kristian Lindland ønsket velkommen. Han startet med å gå igjennom praktiske 
detaljer vedrørende et Teams møte. Andre emner i innledningen gjaldt brøyting på flyplassen, 
dugnader til våren, korona restriksjoner i Nordre Follo og NLF registrering.

NLF har sendt en klage til Luftfartstilsynet men de har enda ikke mottatt svar. Ikke mulig å registrere 
seg i rett kategori pr. i dag. Er mulig å gjøre en registrering men mange velger å avvente til nærmere 
informasjon kommer.

Etter denne orienteringen, startet Jens Kristian på selve årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var 16 medlemmer tilstede. Ingen innsigelser.

Stemmeberettigede godkjent.

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

Innkallingen godkjent.

3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Det ble foreslått følgende personer: Kjell Anvik som dirigent, Tore Jemtegaard som referent. Som 
medlemmer til å underskrive protokollen ble Kay Krogstadmo og Brede Skaaden foreslått.

Samtlige forslag godkjent.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.
Jens Kristian gjorde rede for årsmeldingen og kommenterte underveis. Kjell Aanvik ber om 
kommentarer fra forsamlingen. Det var det ikke og

Årsberetning ble således godkjent.

5. Behandle idrettslagets regnskap.
Da kasserer Espen Kvien ikke var tilstede på møtet, leser Kjell Aanvik opp punkter fra regnskapet 
samtidig som det blir presentert for deltakerne. Kjell ber om kommentarer fra forsamlingen.

Det kom ingen innsigelser og regnskapet godkjennes.

6. Behandle forslag og saker.
Det er ikke mottatt saker fra medlemmene denne gang. Styret fremmet selv en sak vedrørende 
endringer i klubbens flyplass reglement. Endringene gjaldt følgende avsnitt i reglementet:

1. Flyging og åpningstider.

• Antall fly i luften samtidig
I reglementet er hovedreglen at det ikke skal være flere enn tre fly i luften samtidig. For å 
begrense støy, foreslås det at om motorvolumet til et av flyene er større enn 35 ccm, skal kun 
et slikt fly være i luften av de tre.
- Det spørres om hvorfor reglen baserer seg på ccm og ikke på db?
- Det svares at regelen er enklere å handtere med ccm. Hensikten er å begrense flere store fly i
luften samtidig. Flere synes forslaget er dårlig.
- Kåre, som er forslagsstiller innad i styret, blir bedt om en kommentar. Etter litt diskusjon blir 
det enighet om å trekke forslaget.
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• Reglene kan fravikes ved annonserte stevner og treff
Reglene om antall fly i luften og støy kan fravikes ved annonserte stevner og treff dersom slike 
samlinger er varslet om til naboer i forkant.
- Ingen innsigelser på forslaget.

• Flyging med turbin-motorer begrenses til kun tirsdager.
Flyging med turbin-motorer begrenses til kun tirsdager. På tirsdager har klubben allerede en 
avtale om bruk av mer støyende modeller (86 dBA).
- Ingen innsigelser på forslaget.

2. Støy og støymåling

• Støy-måling har en gyldighetstid på to år eller etter en modells eierskifte.
Utført støy-måling har en gyldighetstid på to år. Ved utløp må ny måling finne sted. Ny måling 
må også utføres etter en modells eierskifte.
- Ingen innsigelser på forslaget.

• Henvendelser fra naboer må håndteres på en god og høflig måte.
Alle henvendelser fra naboer må håndteres på en god og høflig måte. Gjelder saken støy, må 
flyging modellen det angår straks avsluttes og rapport om hendelsen sendes styret ved 
klubbens leder. Krav om kontrollmåling må aksepteres ved forespørsel.
- Ingen innsigelser på forslaget.

3. Registrering og merking av modellfly

• Nye EU-forskrifter for droner og modellfly innført
Det er fra 01.01.2021 innført nye EU-forskrifter for droner og modellfly som også gjelder i 
Norge. De nye forskriftene får liten innvirkning for Vingtor's medlemmer som fortsatt skal 
forholde seg til reglene i det godkjente sikkerhetssystemet Modellflyhåndboka. Nytt er kravet 
om registrering i Luftfartstilsynets operatørregister, og merking av modellene med operatør-ID.
- Ingen innsigelser på forslaget.

4. Rapportering av hendelser

• Næruhell, uhell og ulykker med modellfly skal rapporteres.
Alle næruhell, uhell og ulykker med modellfly skal rapporteres. Definisjon og elektronisk 
skjema for rapportering finner en på klubbens eller NLF's hjemmeside. Rapportene blir brukt 
som eksempler i flytryggingsarbeidet, men vil ikke offentliggjøres med navn på den som 
rapporterer eller de impliserte. Mottaker av rapportene er Fagutvalget i Modellflyseksjonen.
- Ingen innsigelser på forslaget.

Styret ba årsmøtet om aksept for at det gjøres endringer i avsnittene omtalt og at ny tekst forfattes.

Med endringene nevnt over var det ingen flere innsigelser til forslagene og styrets innstilling 
godkjennes således.

7. Fastsette medlemskontingent for året 2022.
Styret foreslår ingen kontingentøkning for 2022 grunnet i god økonomi i klubben.

Ingen hadde innsigelser på styrets innstilling og denne ble vedtatt.
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8. Vedta idrettslagets budsjett.
Punktene i budsjettet ble gjennomgått av Jens Kristian.
- Det nevnes hjertestarter som bestilles via NLF. Midler til dette er lagt til i budsjett.
- Det spørres om robotklipper er vurdert å ha på plassen. Det er tvil om det er ladekapasitet nok pr. i 
dag. Det er planer om å oppgradere ladekapasiteten.

Det var ellers ingen innsigelser på fremlagt budsjett og dette ble godkjent.

9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
Styret har gjort endringer i organisasjonsplanen i år. Det er endringer i følgende punkter:

• 5.2.l Styrets funksjon og sammensetning
Beskrivelsen av valgkomiteens oppgaver er oppdatert.
- Kjell leser opp forslaget. Ingen har kommentarer.

• 8.1 Flyplass- og sikkerhets- reglement
Endringer i reglementet utføres i henhold til årsmøtes vedtak (Se sak 6).

• 5.3 Årshjulet
Endring av måned for søknad om kommunale midler (Januar til februar).

• 6.1 Æresmedlemmer
Klubben har for tiden et æresmedlem: Ragnar Olsen.

Ingen innsigelser og endringene ble således godkjent.

10. Valg.
Valgkomiteens innstilling ble vist frem og lest opp av komiteens leder Roy Nylander. Tre styreverv står 
for valg (*).

Funksjon Navn Periode Kommentar

Leder: Jens Kristian Lindland 2020 - 2021 (Ikke på valg)

*Nestleder: Terje Ø. Karlsen 2020 - 2021 (Ikke på valg, ny funksjon)

Sekretær: Tore Jemtegaard 2020 - 2021 (Ikke på valg)

*Kasserer/varamann: Espen Kvien 2021 - 2022 (Gjenvalg)

Styremedlem: Kåre Teppen 2020 - 2021 (Ikke på valg)

*Styremedlem: Tom Rismyr 2021 - 2022 (Gjenvalg)

Styremedlem: Per Weum 2021 - 2022 (Ny)

Roy Nylander fortsetter som leder i valgkomiteen sammen med Tor B. Andreassen som nytt medlem.

Som revisorer for 2021 ble Henning Jorkjend og Audun Thinn valgt. Aanvik tar ikke gjenvalg som revisor.

Som representanter til årets klubbledermøte i NLF regi ble Jens Kristian og Tore Jemtegaard foreslått.
- Det var ingen innsigelser til forslagene og valget ble således godkjent.

Jens Kristian takket så avtroppende styremedlem Kay Krogstadmo for flott innsats i perioden han har 
sittet i styret.

Årsmøte-delen ble avsluttet kl. 21:00.
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ORDET ER FRITT

• Brøyting på Årungen er foreløpig i privat regi.

• Blackbird ønsker å koordinere kovid 19 informasjon. Brede ???

• Kjell Aanvik forteller at han er syk, og sier gode ord om hvor mye modellflygingen betyr og 
takker for fint vennskap på flyplassen.

• Jens Kristian gratulerer med klubbens første digitale årsmøte. Spør om formatet også benyttes 
i forbindelse med klubbmøter i korona pandemien.

10. februar 2021 Tore Jemtegaard referent.

Brede Skaaden Kay Krogstadmo
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