
REFERAT ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 2022

Tid: 2. februar 2022 kl. 19:00
Sted: Speiderhuset på Langhus + Microsoft Teams
Deltakere totalt: 17. I lokalet: 10. På Teams: 7.

Idrettslagets leder Jens Kristian Lindland ønsket alle velkommen og startet med å gå igjennom 
praktiske detaljer vedrørende de som deltok via Teams.

Andre emner i innledningen gjaldt brøyting på flyplassen, dugnader til våren, korona restriksjoner i 
Nordre Follo og status for registrering av modellfly hos Luftfartstilsynet.

Etter denne orienteringen, startet Jens Kristian på selve årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var 10 medlemmer tilstede i lokalet og 7 via Teams. Ingen innsigelser.

Vedtak: Ingen bemerkning. Stemmeberettigede godkjent.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Kommentar her gikk ut på at det hele virker greit.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden 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 Tor Bangfil Andreassen og Tronn Agree Johansson 
foreslått.

Vedtak: Samtlige forslag godkjent.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.
Jens Kristian leste opp hovedpunktene fra årsmeldingen og kommenterte underveis.
Kjell Aanvik ber om kommentarer fra forsamlingen. Det var det ikke.

Vedtak: Årsberetning godkjent.

5. Behandle idrettslagets regnskap.
Da kasserer Espen Kvien ikke var tilstede på møtet, listet møteleder opp punkter fra regnskapet 
samtidig som det blir presentert for deltakerne på storskjerm. Til slutt bes det om kommentarer fra 
forsamlingen.

Vedtak: Det kom ingen innsigelser og regnskapet ble godkjent.

6. Behandle forslag og saker.
Det er ikke mottatt enkeltsaker fra medlemmene i år.

 Styret fremmet selv to saker:

A) Ny lovnorm for Vingtor RC Club.

Det er fra 1. januar 2022 innført ny lovnorm for idrettslag. Endringene omfatter Valgkomiteens og 
Kontrollutvalgets sammensetning samt at idrettslaget på årsmøtet skal vedta en økonomisk beretning 
i tillegg til eller innarbeidet i årsberetningen.

Styrets innstilling: Styret ber årsmøte om godkjenning av klubbens nye lovnorm.

Vedtak: Ingen kommentarer fra medlemmene og lovnormen ble så vedtatt.
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B) Helårsdrift og kronerulling til kjøp av snøfreser

Styret inviterte årsmøte til diskusjon. Styret ønsker å tilby medlemmene helårsdrift på flyplassen og 
ba i den anledning årsmøte om tilbakemelding på kjøp av en kraftig snøfreser. Styret ønsket også 
tilbakemelding på om det er interesse for å arrangere en kronerullings-aksjon lik den vi gjorde i 
forbindelse med kjøp av klubbens værstasjon.

Styrets innstilling: Styret avventer innspill fra årsmøte og ber om aksept for å handtere saken videre i 
henhold til tilbakemeldingene.

Det ble en god diskusjon blant medlemmene.  Tore nevner stor freser på Biltema. Tom forteller at det 
er viktig å handle et anerkjent merke hvor det er lett å få service og reservedeler. Han foreslår en 
Ariens eller Honda. Sistnevnte er mer kostbar.

Kay bekrefter at kvaliteten på Ariens skal være bra. En freser til vårt formål må ha 10-12 hester og en 
freser-bredde på minst 80 cm. Odd Gunnar har også god erfaring med Ariens.

Tom anbefaler å kjøpe en ny maskin fremfor brukt. Ny pris, mellom 25 og 30 tusen. Hva med tilbud fra
RC-Pro?

Forsamlingen ga klart utrykk for aksept til kjøp av snøfreser i klubbregi. Det er også spørsmål om kjøp 
nå eller til høsten 2022. Tilbakemeldingen var helt klar å handle nå.

Vedtak: Styret gis fullmakt til innkjøp.

7. Fastsette medlemskontingent for året 2023.
Styret foreslår en moderat kontingentøkning for 2023. Styret begrunner dette med flere ønsker om 
anskaffelser for kommende år slik som snøfreser, nytt sikkerhetsgjerde og nye batterier. Slike innkjøp 
vil tære på oppsparte middler.

For å kunne bygge opp kapitalen igjen, foreslår styret og øke klubb-kontingenten med kr. 50,- for 
senior og pensjonist medlemmer.

Styrets innstilling: Styret anbefaler kontingentøkning med kr 50,- gjeldende fra år 2023.

Det kom ingen motforestillinger til forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling vedtas. Varsel om kontingentøkning meldes inn til forbundet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.
Punktene i budsjettet ble vist på storskjerm og punkter gjennomgått av Jens Kristian.
Det nevnes spesielt kjøp av snøfreser. Enkelte poster ble kommentert men ingen forslag til endringer 
kom frem.

Vedtak: Budsjett for 2022 vedtatt.

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

A) Punkt 5. Idrettslagets Organisasjon: Lagt til krav om Kontrollutvalg.

B) Punkt 5.2.k Styrets funksjon og sammensetning: Fjernet Revisor og lagt til beskrivelse av 
Kontrollutvalgets oppgaver.

Styrets innstilling: Styret anbefaler årsmøtet å godta endringene beskrevet over.

Vedtak: Ingen innsigelser og endringene ble således godkjent.

10. Valg.
Fire medlemmer var på valg i nå: Valgkomiteens innstilling ble vist frem og lest opp:
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Valgkomiteen mener styret har gjort en god jobb i perioden som er gått, og er glad for at de har sagt 
ja til gjenvalg for en ny periode. Ingen motkandidater ble fremsatt på møtet.

NIF har pålagt klubbene å etablere et kontrollutvalg. Kontrollutvalget rolle er på mange områder 
sammenfallende med revisors arbeid. Av den grunn faller revisor rollen bort.

Som medlemmer i Kontrollutvalget ble Audun Thinn valgt som leder og Odd Gunnar Morfjord som 
medlem i utvalget.

Til valgkomiteen ble Roy Nylander gjenvalgt som leder og Tor B. Andreassen gjenvalgt som medlem. 
Som varamedlem her ble Kay Sindre Krogstadmo valgt.

Vedtak: Ingen innvendinger til forslagene ble lagt frem og valget ble så bekreftet ved akklamasjon.

Styret for Vingtor RC Club ser dermed slik ut for 2022:

Som representanter til klubbledermøter i NLF regi ble Jens Kristian Lindland og Tore Jemtegaard 
foreslått.

Vedtak: Det var ingen forslag til andre kandidater og forslagene dermed godkjent.

- - - - - - - - - -

Jens Kristian takket alle for deltakelsen på møtet og avslutningsvis ba han overraskende om å få Tore 
Jemtegaard frem på gulvet. Han ble så utnevnt som æresmedlem i Vingtor og mottok et diplom/bilde 
og blomster som en markering av dette. Begrunnelsen for utnevnelsen var mange års arbeid og 
innsats som sekretær fra tidlig 90 tallet.

Årsmøte-delen ble avsluttet kl. 2030.

Tore Jemtegaard (referent)

Tor Bangfil Andreassen Tronn Agree Johansen
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