
REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE VINGTOR 4/3-2014

Kim Fritsch ønsket alle velkommen til klubbmøte som også inneholdt et ekstraordinært årsmøte. 
Under posten «Nytt fra styret» refererte Kim fra det nye klubbstyrets første styremøte. Oppgaver er 
fordelt, terminliste satt opp og forsikring er bestilt for klubbhus med bod. To av styremedlemmene 
har nettopp kommet hjem fra ledermøte i Luftsports forbundet, et møte de betegnet som godt og 
interessant.

Neste post på programmet var ekstraordinært årsmøte. Her ble Kjell Aanvik valgt som ordstyrer og 
Kjell tok for seg dagens agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
• Antall fremmøtte ble talt opp til 15, ingen innsigelser.

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
• Kjell spør forsamlingen om tillatelse til å behandle et benkeforslag fra et 

styremedlem. Ingen hadde innsigelser mot dette og et nytt punkt ble ført til sakslisten
under punkt 5.

 3. Velge dirigent og referent samt to til å underskrive protokollen
• Som dirigent var allerede Kjell valgt og som referent Tore Jemtegaard. Til å 

underskrive protokollen ble Ørjan Rapp og Kåre Teppen valgt.

 4. Behandle regnskapet for 2013
• Eneste endring er at flyplassleien for 2013 nå er tatt med i regnskapet for 2013.
• På spørsmål fra salen ble det forsikret at flyplassleie nå er betalt for 2014.
• Leder og flyplassjef planlegger å besøke grunneier og nabo i april for å sikre god 

dialog med disse.
• Regnskapet for 2013 ble således godkjent.

 5. Behandle forslag og saker
 a) Differensiert klubbkontingent

• Lars Norberg fremmer et forslag om å differensiere klubbkontingent for barn og 
ungdom slik:
- Barne-medlem (0- 13): kr 50,-. 
- Ungdoms-medlem: (14 – 18): kr 100,-. 
- Junior 19 – 25): kr 150,-. 
Resten vil dermed være seniormedlemmer, dvs. full kontingent, for tiden kr 450,-.

• Avstemning med håndsopprekking: Alle for!
• Det er litt uklart om endringene kan tre i kraft nå eller om de må gjelde fra 2015. 

Lars sjekker dette opp med NLF.

 b) Endring av klubbens lover
• Klubbens lover var sendt ut sammen med møteinnkallingen og ble vist på lerret. 

Eneste endring fra i fjor dreier seg om antall styrerepresentanter under §15. I tillegg 
til valg av leder og nestleder, heter det nå under punkt 10b at det skal velges «5 
styremedlemmer og et varamedlem». Tilsammen vil styret således bestå av åtte 
medlemmer.

• Endringen ble godkjent ved håndsopprekking.
• Den nye loven sendes idrettsforbundet for endelig godkjenning. I den forbindelse 

skriver Tore et følgebrev hvor vi søker om dispensasjon fra pålagt andel av kvinner i 
styret.



 6. Vedta klubbens budsjett
• Budsjettet er noe justert på punktene vedrørende flyplassleie og forsikring av 

klubbhus med bod. Justeringene medfører at budsjettet ballanserer godt mellom 
inntekter og utgifter.

• Ingen hadde innsigelser på budsjettet som dermed ble godkjent.

 7. Behandle klubbens organisasjonsplan
• Styret har begynt arbeidet med klubbens organisasjonsplan. Dette er ment å være et 

styringsdokument til hjelp ved den løpende drift av klubben, men også for å sikre 
kontinuitet ved utskifting av styremedlemmer. Forslag til organisasjonsplan var sendt
ut i forbindelse med møteinnkallingen og ble gjennomgått på lerretet.

• Det ble bemerket enkelte skrivefeil ved anleggadressen. Rett stedsnavn er Kråkstad i 
Ski kommune.

• Med disse kommentarene ble organisasjonsplanen vedtatt.

Klubbmøtet fortsatte så med kaffepause og salg av lodd. Trekning av lotteriet er planlagt på 
klubbens ute-møte i juni.

Etter pausen holdt Jens Kristian Lindland og Kim Fritsch nyttige og interessante innlegg om støy 
fra modellfly og hvilke selvpålagte sertifiseringer som nå gjelder for modellflyging i Norge. Jens 
Kristian gikk igjennom et hefte om temaet som nettopp er utgitt av modellflyseksjonen i NLF.

Kim tok så for seg de nye vektgrensene for modellfly og pilot-sertifikater. For å fly modeller over to
kg, er det nå nødvendig å inneha et A-sertifikat. Det er viktig at klubben legger opp til kurs og 
muligheter for å ta sertifikatet i sommeren som kommer.

Helt til slutt viste Tore Jemtegaard en videosnutt fra flyplassen på Kråkstad tatt opp 17. oktober 
1981. Den gang var det ikke klubbhus på plassen og flystripen var mange meter kortere.

Oslo 6/3-2014

Referent Tore Jemtegaard

Emne: Godkjenning av referat fra ekstraordinært årsmøte 2014....
Dato: Fri, 7 Mar 2014 20:32:41 +0100
Fra: Kåre Teppen <kteppen@hotmail.com>
Til: <tore@jemtegaard.net>

Hei! Jeg godkjenner herved referatet fra VINGTORS ekstraordinære årsmøte den 4.Mars 2014.
Mvh.
Kåre Teppen

Emne: SV: Re: Vedr: Referat fra ekstraordinært årsmøte Vingtor RC Club 4. mars 2014
Dato: Tue, 11 Mar 2014 17:59:26 +0100
Fra: Ørjan Rapp <orjan.rapp@multinett.no>
Til: 'Tore Jemtegaard' <tore@jemtegaard.net>

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE VINGTOR 4/3-2014
Er lest og funnet i orden

Med venlig hilsen
Ørjan Rapp


