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Innkalling til årsmøte tirsdag 5. februar 2019

Tirsdag 5. februar holder Vingtor RC Club sitt årsmøte. Det pleier å gå greit for seg og det er bare hyggelig
med litt diskusjon blant medlemmene. Vi sjekker årsmeldingen og regnskap for fjordåret samt bud-

sjettet for neste år. Ellers er det alltid noe nytt å fange opp på klubbmøtene. Og medlemmene
oppfordres til å ta med fly-prosjekter for fremvisning. Årsmøtet avholdes

i lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård fra kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt fra NLF
- Flyplassen/Årungen/Innendørs
- 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 2020.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

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

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

Vel møtt tirsdag 5. februar.

På de neste sidene finner dere saksdokumenter  (Se 
også fil-vedlegg):

• Årsberetning
• Resultatregnskap 2018
• Forslag og saker
• Styrets forslag til medlemskontingent 2020
• Styrets forslag til budsjett 2019
• Styrets forslag til organisasjonsplan
• Valgkomiteens innstilling
• Styrets innstilling til neste års valgkomité

GODT NYTT ÅR

HUSK Å BETALE KONTINGENTEN FOR 2019 !!!
Det kommer ingen faktura i postkassen din. Du ordner
betaling selv ved å logge deg inn på idrettsforbundets
internettside:  www.minidrett.no. Her gjelder det å ha
tatt vare på brukernavn og passord fra i fjor. Hvis ikke
trykker du på «Glemt passord».
Inne  i  Min  idrett  ligger  betaling  helt  til  høyre  på
menyen.  Det  er  enkelt  å  betale  direkte  med  kort  i
betalings løsningen som dukker opp.

INSTRUKTØRKURS MODELLFLY OSLO 2019
Nå har du muligheten til å bli modellflyinstruktør, og
overbringe  dine  ferdigheter  til  en  ny  generasjon
modell-piloter. Modellflyseksjonen ønsker velkommen
til instruktørkurs modellfly på Clarion Hotel The Hub i
Oslo  lørdag 23.  mars.  Maks.  deltakerantall  er  20  og
påmeldingsfrist 1. mars. Ta kontakt med en i klubbens
styre så melder de deg på kurset.  Klubben har alltid
behov for fler instruktører.
Du  finner  mer  informasjon  på  nlf.no.  Søk  etter
«Instruktørkurs».

GRASROTANDELEN
I  2018  tilførte  19  spillere  hele  kr  11  997,62  til
klubbkassa. Veldig bra jobbet folkens! Vi ser gjerne at
det  blir  fler  spillere  som  spiller  for  Vingtor.  Det  er
enkelt å bli grasrotgiver til klubben vår. Alt du behøver
å  gjøre  er  å  sende  en  SMS  «Grasrotandelen
994040715» til 60000 så er du i gang.

mailto:post@vingtor.org
http://www.minidrett.no/
http://www.vingtor.org/


4. ÅRSBERETNING FOR VINGTOR RC CLUB DRIFTSÅRET 2018

Vingtor RC Clubs virksomhet har som formål å utøve modellflyging som idrett organisert i Norges 
Idrettsforbund (NIF) samt å fremme modellfly sporten på det lokale plan i Oslo Idrettskrets.

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

Leder/Opplærings leder: Jens Kristian Lindland
Nestleder: Roy Johansen
Styremedlem/HMS-leder: Knut Bråten
Styremedlem: Sigurd Abrahamsen
Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Kristoffer Arntzen
Styremedlem/Sekretær: Tore Jemtegaard
Varamedlem/Kasserer/Anleggsoppmann: Espen Kvien

Revisjon: Kjell Aanvik og Henning Jordkjend
Valgkomité: Kay Krogstadmo og Geir Flesche

Det er i 2018 avholdt fem styremøter og åtte klubbmøter. På første styremøte etter årsmøtet, ble det gjort 
en gjennomgang i arbeidsoppgavene for styret. 

Luftsportstinget og seksjonsmøter i NLF
Følgende medlemmer fra styret representerte klubben på Luftsportstinget og seksjonsmøter i NLF regi: Tore
Jemtegaard, Espen Kvien og Jens Kristian Lindland.

Medlemsutvikling 2018
Dessverre har klubben opplevet en del utmeldinger i starten av året. Men samtidig er det kommet til nye 
medlemmer. Totalt sett har det vært en liten nedgang i medlemsmassen.

I starten av året gikk det lit tregt med innbetaling av kontingent pga. det nye medlems systemet «Min 
idrett».

Flyplassanlegget
Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført flere dugnader på Vingtor’s flyplass. Sikkerhetsnett ble 
flyttet og strammet opp. Feltet foran terrassen ble opparbeidet og sådd til. Feltet brukes i dag til klargjøring 
av flyene før avgang og landing.

Værstasjon ble montert på konteineren på vårparten. Den ble justert og programmert opp etter ønsker fra 
medlemmene i klubben.

Innredning av konteiner ble gjort på begynnelsen av sesongen med hyller og braketter for å henge opp 
raker og div på veggene. Det ble også laget bjelker i taket for å oppbevare materialer.

Konteineren ble på slutten av sesongen malt i samme farge som klubbhuset etter avtale med grunneier.

Solcelle anlegget ble montert opp med nye batterier. Det ble også laget en hylle for å sette de nye 
batteriene på samt montering av styrings panelet for anlegget. De gamle solcellepanelene ble montert på 
taket og en egen ladehylle på kortsiden av konteineren ble satt opp for lading av batterier.

Gressklipperne ble klargjort for sesongen. Det ble byttet klippeaggregat på den ene klipperen. Den andre 
byttet vi driv remene til klippeaggregatet på.

Styret ønsker spesielt å takke flyplass-oppmann Espen Kvien for god jobb med vedlikehold av anlegget. 
Stripa har vært preget av tørken vi opplevet i sommer, men den kom seg fint igjen mot slutten av sesongen. 
Takk til alle medlemmer som har bidratt med klipping av stripa og alle som gjorde en kjempeinnsats på 
dugnadene i år!

Forholdet til naboer har vært godt og holdt i en god tone. I våres overleverte styret terminlisten for året til 
grunneier og naboer og på den måten varslet om kommende stevner.

Det oppstod en situasjon en tirsdag i august. Naboen fra Solberg gården stoppet traktoren i det han kjørte 
forbi. Han påpekte det var mye lyd fra flyene denne tirsdag ettermiddag. Det ble minnet om at det på 
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tirsdager er tillatt å fly med noe høyere støynivå. Denne oppklaringen ble akseptert og det ble en hyggelig 
prat videre med naboen.

Styret minner om viktigheten av at medlemmene fortsetter å følge og forholde seg til flyplassreglementet, 
åpningstider og de støyrutiner som er vedtatt.

På høsten ble jordene rundt flyplassen drenert og det ble gravet en grøft over flystripa parallelt med 
bilveien. Grøften er nå fylt igjen men området fra veien og ca. 5-10 meter inn på stripa er ikke tilgjengelig 
for landing av modellfly. Arbeidet ble påbegynt i midten av oktober og i slutten av november ble det lagt på 
jord for andre gang. Det ble også lagt på et lass med grus som ble planert ut der vi parkerer for av og 
pålessing av fly og utstyr ved stripa. Området må settes ordentlig i stand på dugnaden våren 2019.

Vingtor er tildelt NM F3A 2019. Det er satt ned en egen komite med åtte medlemmer fra klubben for å 
jobbe med arrangementet fremover. En egen hjemmeside er opprettet på denne adressen: 
nmf3a.jemtegaard.net

Klubbeffekter
Det er solgt en del jakker, T-skjorter, klistremerker og sitteunderlag i løpet av året, men det er fremdeles 
godt med varer igjen på lager.

Idrettslige prestasjoner
Medlemmer av Vingtor RC Club har deltatt aktivt i ulike konkurranser og arrangementer gjennom året med 
følgende resultater:
Klasse F3A FAI (Kunstflyging) 

Henning Jorkjend: 3. plass Vingtorcup, 1. plass Mjøs-cup, 2. plass NM (Forus), 2. plass Forus Cup, 1 plass Falcon cup (Danmark), 1. plass 
Trollhättan F3A og 1. plass i Gränscupen samt en sterk 43. plass i EM Belgia.

Audun Thinn: 8. plass Vingtorcup, 7. plass Mjøs-cup, 8. plass NM (Forus), 9. plass Trollcup (Tynset).
Tore Jemtegaard: 10. plass Vingtorcup, 8. plass Forus Cup, 11. plass Mjøscup, 13. plass NM (Forus), 9. plass Trollcup (Tynset). 9. plass i 

Gränscupen.
Klasse F3A Nordic (Kunstflyging) 

Espen Kvien: 3. plass Foruscup, 3. plass Vingtorcup, 3. plass Mjøs-cup, 3. plass NM (Forus). 4 plass Troll Cup (Tynset). 3. plass i Trollhättan og 2. 
plass Gränscupen.

Odd Gunnar Morfjord: 4. Mjøs Cup(Kolbu), 6. plass NM (Forus), 6. Plass Troll-cup, 4. plass Gränscupen.
Jon Gunnar Wold: 4. plass Vingtor cup, 6 plass Tore Paulsen minnestevne.
Jens Kristian Lindland: 5. plass Vingtor cup, 5 plass. Mjøs Cup (Kolbu), 7. Plass Troll-cup (Tynset).

Klasse F3A Sport(Kunstflyging) 
Kristoffer Arntzen: 1. plass Vingtor cup.

Klasse F4C FAI (Skala modeller)
Ingolf Steffensen: 7. plass Jarlsberg Scale Open, 4. plass NM Skala (Evje).

Klasse F2B FAI (Linestyring) 
Ingolf Steffensen: 4. plass NM (Hvam).

Klasse F3C FAI (Helikopter) 
Jon Gunnar Wold: 4. plass Grensecupen.

Dommer aktivitet
Espen Kvien: Dommer i F3A nasjonalt og nordisk nivå.
Tore Jemtegaard og Henning Jorkjend har dømt nasjonalt Nordic og sport.
Jens Kristian Lindland har dømt nasjonalt F3A FAI.

Andre stevner
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på andre stevner og treff som Fagernes Flyshow, Jetpower 
Fyresdal, Sarpsborg modellflyshow og lignende.

Klubben har arrangert følgende stevner i løpet av 2018:

1. Akrotrening. Godt oppmøte over 2 dager. 
2. Vingtor Cup. Samlet 22 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.
3. Høsttreff. Bra oppmøte. Dette ble et rent treff. De annonserte aktivitetene ble droppet.
4. «Tore Paulsen Memorial Pattern treff» på Jarlsberg Flyplass. Stevnet samlet 8 deltagere.

Obligatorisk modellflygebevis
Obligatorisk modellflygebevis ble innført 1/1-2017. Gjennomføringen i 2018 har fungert godt og et teorikurs
ble avholdt i april. Det er gjennomført flere opp-flyginger til A-bevis.
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Skoling av nye piloter
Vingtor var i høst i gang med opplæring av et nytt medlem. Klubben ønsker han velkommen tilbake neste 
sesong for siste del av opplæring og oppflyging til A-bevis.

Klubbmøter
Klubben har gjennomført 8 medlemsmøter fra februar til desember 2018. Møtene holdes på Nordre Skøyen
hovedgård og på Vingtors flyplass og inneholder gjerne en faglig seanse samt informasjon fra styret. Styret 
setter opp agendaen for møtene i forkant og medlemmene varsles gjennom Vingformasjon som publiseres 
via e-post, på hjemmesiden og Facebook.

Økonomi:
Årsmøtet vedtok driftsbudsjett for 2018 på klubbens årsmøte. Inntektssiden ble satt til kr. 64.700,- og 
kostnadene tilsvarende beløp. Resultatregnskapet for 2018 viser følgende:

Inntekter kr. 77173,19
Kostnader kr. 70704,23
Resultat kr. 6468,96

Merknader til regnskapet:
2018 ble et år med færre investeringer enn tidligere år. Hovedmålet var å spare midler og snu 

økonomien til et overskudd.
Vingtor har tjent penger på salg av brus ute på anlegget det har gitt positiv økonomi i kassen.
Arrangementene Acroweekend og Vingtor cup ga et godt overskudd tilbake til klubben.
Vi hadde blant annet reparasjon av aggregatet på klipper på nesten kr. 7.000,-.
Vi opplevde ett lite medlems frafall.

Etter styrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for driftsåret 2018 et rettvisende 
bilde av klubbens virksomhet.

Jens Kristian Lindland,
Oslo den 7. januar 2019

5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC CLUB 2018
Resultat
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Budsjett 2018 mot regnskap 2018

Note 1) Lavere antall betalende medlemmer
Note 2) MVA kompensasjon kommer i 2019 pga feil i NIF sine konto opplysninger
Note 3) Økning av spillkompensasjon fra 5 til 7 %
Note 4) Flere solgte klubbeffekter
Note 5) Brussalg, deltakeravgift F3A stevner og kiosksalg generelt
Note 6) Generelt lavt rentenivå på innskudd
Note 7) Ikke innkjøpt gjødsel 2018
Note 8) Ikke mottatt alle fakturaer fra Skøyen Hovedgård
Note 9) Økt innkjøp pga økt omsetning

Side 5 av 7



6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
a) Justering av flyplassleie for året 2020

Fra år om annet har klubben selv lagt på en passende økning i flyplassleien. Nå er det flere år siden leien er 
justert. Styret foreslår en økning i flyplassleie gjeldende fra 2020 slik:

• Grunneier: Fra kr. 14 500,- til kr. 15 00,-. Økning lik kr. 500,-
• Nabo på toppen: Fra kr. 2 500,- til kr. 2 700,-. Økning lik kr. 200,-
• Nabo bak parkeringsplass: Fra kr. 1 500,- til kr. 1 700,-. Økning lik kr. 200,-

Styrets innstilling: Styret mener det er fornuftig å øke leien fra tid til annen slik at eier og naboer forstår vi setter 
stor pris på flyplassen vår.

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020
a) Oppjustering av klubbkontingenten med kr. 50,- for seniormedlemmer.

Klubbens egen kontingent har stått uendret siden 2014. Samtidig har priser på varer og tjenester steget i 
gjennom perioden. For å sikre klubbens økonomi, foreslår styret at klubbkontingenten for året 2020 økes 
med kr 50,-. for medlemsgruppen Senior (f.o.m. det året en fyller 26 år).

Styrets innstilling: Styret anbefaler at klubbkontingenten for 2020 økes med kr 50,- for Seniormedlemmer.

8. VEDTA BUDSJETT FOR 2019
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9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN
Vingtors organisasjonsplan ble vedtatt 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.
Planen følger med denne utsendelsen som et fil-vedlegg og kan også lese på klubbens hjemmeside: 
www.vingtor.org/organisasjon/
Det foreligger ingen endring i organisasjonsplanen for 2019.

10. VALG
Valgkomiteen for 2018 har bestått av Kay Krogstadmo og Geir Flesche. Det blir noen utskiftinger i styret og 
valgkomiteen har utført diverse ringerunder. 
Her er valgkomiteens innstilling:

Leder: Jens Kristian Lindland 2018-2020 (Ikke på valg)

Nestleder: Kai Krogstadmo 2019-2021 (Ny)

Sekretær: Tore Jemtegaard 2018-2020 (Ikke på valg)

Kasserer/varamann: Espen Kvien 2019-2021 (Gjenvalg)

Ungdomsrepresentant: Kristoffer Arntzen 2018-2020 (Ikke på valg)

Styremedlem: Tom Rismyr 2019-2021 (Ny)

Styremedlem: Sigurd Abrahamsen 2018-2020 (Ikke på valg)

Forslag til revisorer for 2019: Kjell Aanvik og Henning Jorkjend (Gjenvalg).
Styrets forslag til valgkomité 2019: Roy Nylander (Ny) og Geir Flesche (Gjenvalg).

Forslag mottas
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 Kay på telefon 918 56 883 eller direkte på 
årsmøtet.
Representanter
I tillegg til styremedlemmer, revisorer og valgkomité, skal årsmøte velge inntil tre representanter til årets møter i 
NLF regi. I år skal Seksjonsmøter og luftsportsting avholdes på Sola, helgen 5. – 7. april. Pga. kostnadene ved reise
og opphold, foreslår styret at kun to representanter møter. Styret foreslår leder Jens Kristian Lindland og 
sekretær Tore Jemtegaard representerer Vingtor i år.
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