Redaktør: Tore Jemtegaard
E-post: post@vingtor.org
Hjemmeside: http://www.vingtor.org

VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 1 / 2014
Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar
Innkalling til årsmøte ble kunngjort allerede i forrige utgave av Vingformasjon. Med dette nummeret
følger sakslisten pluss saksdokumentene. Vi oppfordrer medlemmene til å bli kjent med dokumentene på forhånd slik at årsmøtet kan gjennomføres på best mulig måte. I tillegg til årsmøte-papirer, ligger det også ved en oppdatert klubbliste med telefon nummer.
Hensikten med listen er at det skal være enkelt å få kontakt med hverandre
medlemmene i mellom. Vel møtt på Nordre Skøyen Hovedgård kl 1900.
AUDUN VANT VM I PAPIRFLY

Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt fra styret / post
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 i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for året 2015.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) Tre styremedlemmer (Kasserer, sekretær og
styremedlem) og et varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt
organisasjonsplan.
3. LØST PRAT, KAFFE, KAKER OG LODDSALG
- Klubben stiller med kaffe og noe å bite i.
Vel møtt 4. februar
IKKE TRYGT PÅ ÅRUNGEN
Det meldes om utrygge forhold med istykkelse på
kun 5 cm på Årungen. Det bør minst være 12 – 15
cm is før det regnes som trygt å gå utpå. Men det har
vært kaldt lenge nå så det er lov å håpe.

Det var Audun som gikk helt til topps under fjorårets
Vingtormesterskap i papirfly. 14 deltakere stilte til
start med sine smarte og noe underlige
papirflykreasjoner. Tre omganger ble fløyet og det
er varighet som teller. Audun smalt til med hele 5,78
sekunder sammenlagt. På de neste plassene kom
Tronn og Tor med henholdsvis 5,21 og 5,06
sekunder. Gratulerer!
VI VIL GJERNE HA DIN E-POSTADRESSE?
Vingformasjon sendes ut i forbindelse med
klubbmøtene De aller fleste mottar denne via e-post
men nå er det hele seks medlemmer som ikke har
oppgitt sin elektroniske adresse og sekretæren må
derfor printe ut skrivet og sende pr ordinær post.
Ekstra arbeid og ekstra utgift for klubben. Si fra til
meg om du får dette skrivet i posten og om du har
mulighet til å få det pr. e-post. Tore

NYE MARKEDSPLASSER FOR RC
Det dukker stadig opp nye nettsteder for kjøp og salg
av modellfly og annet RC utstyr. Her er to
forholdsvis nye steder som er verdt å sjekke ut:
http://www.rcsalg.no og http://www.modellsalg.no
Begge nettstedene reklamerer med at det er gratis å
annonsere.
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Torbjørn Myrvold, et mangeårig
medlem av Vingtor klubben gikk
dessverre bort fra oss 21. nov. i
fjor. Torbjørn, eller Tobben var
med helt fra starten. Han blir
spesielt husket for sine flotte
flymodeller hvor alt av detaljer ble
laget for hånd.

4. ÅRSMELDING FOR VINGTOR RC CLUB 2013
Det har i løpet av 2013 blitt avholdt årsmøte samt 7
klubbmøter derav 2 utendørs på får flyplass. Temaer
har blant annet vært: Hva er 3D flyging,
Modellmønstring, tilbakeblikk på 2013 sesongen, VM
i papirfly og fly filmer fra 1970 tallet.
Et fast innslag på alle klubbmøter har vært kaffe og
kaker samt loddsalg som ble premiert på julemøtet i
2013 der vi også slo til med en deilig middag levert av
Matspesialen AS.
Klubben har i 2013 avholdt følgende arrangement:
 4-5/5
Acrotrening – Lørdagen ble avlyst, men søndagen var meget bra.
 11/5
Vårspretten – Avlyst
 8-9/6
Vingtorcup – Meget bra gjennomført!
 15-16/6
Warbird treff – Meget bra gjennomført!
 25-29/6
Nordisk mesterskap – Meget bra gjennomført!
 29/6
Seilflytreff - Avlyst pga dårlig vær.
 17/8
Skalatreff - Avlyst pga dårlig vær.
 21/9
Klubbmesterskap – Meget bra gjennomført!
Årets største mesterskap denne sesongen var Nordisk Mesterskap som ble avholdt den 25 - 29. juni,
og dette ble gjennomført med stor stil tatt været i betraktning. En stor takk rettes til alle pådrivere av
alle stevner for 2013.
Det har også i 2013 vært stor aktivitet i forhold til vårt nye klubbhus. Vi har prøvd å sette opp flere
dugnader som dessverre ikke lot seg gjennomføre pga dårlig vær. Vi har hatt på ny bekledning, nytt
skråtak samt malt hele huset i en fin gulfarge. Prosjektet har pågått gjennom hele sesongen, og det
må rettes en stor takk til alle som har bidratt i all slags vær for å få dette gjennomført.
Thore Nylund har også laget 3 flotte start/mekkebord for oss, noe som bidrar med økt sikkerhet og
enklere muligheter for reparasjon ute på stripa.
Klubben har også i 2013 fått ny hjemmeside, denne er ryddig og oversiktlig. Pådriver for dette har
vært Hasse Andre Ruud, og han vil fortsatt drifte denne inn i 2014.
Vi har også hatt noe skoleflyging i 2013, det har kun vært 2-3 stykker som har benyttet tilbudet. Her
må det rettes en stor takk til Roy P Johansen og Jens K Lindland som har vært pådrivere for dette
gjennom sesongen.
Vi fikk også en ny flyplass sjef i 2013, Lars Norberg påtok seg ansvaret etter at Axel Nordli trakk
seg i starten av 2013. Lars har gjort en glimrende jobb, samtidig som at det har vært bra pådriv i
forhold til klippeliste gjennom sommeren.
Til slutt ønsker jeg bare å takke for meg da jeg trekker meg som styreleder pga flytting. Det å ha
vært styreleder for en klubb som Vingtor Rc Club har vært spennende på mange måter! Det har jo
skjedd en del i år, så jeg tror og håper at vi kan se tilbake på 2014 som et greit år for Vingtor.
Jeg har prøvd å være så aktiv som mulig, og har vært på alle klubb og styremøter gjennom hele
sesongen med unntak av et styremøte. Ellers så har jeg vært så aktiv som mulig ute på flyplassen og
har fått gjort en del endringer/vedlikehold der gjennom sesongen.
Jeg kommer fortsatt til å være medlem i Vingtor, og kommer til å benytte flyplassen de gangene jeg
er nedover i området, så dere blir ikke helt kvitt meg.
Med vennlig hilsen - Hasse Andre Ruud (Avtroppende styreleder)
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5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC-CLUB 2013
Inntekter
NLF/NIF
Kontigenrefusjon NLF
NIF Olympisk støtte
NLF
Finans
Renter
Arrangementer
Klubbmøter (brus, lodd etc)
Stevne, Vingtor Cup
Diverse
Norsk Tipping
SUM INNTEKTER
Utgifter
Administrasjon
Æresmedlemskap: O, R, P
NLF, hotell
Porto
Diverse
Ny hjemmeside
Blomster Paulsens begr.
Julebord 2013
Brønnøysundreg.
Finansutgifter bank
Arrangementer
Klubbmøter, leie av lokale, mat
Stevner
Treningsanlegg
Bygningsmasse, se oversikt.
Drivstoff, gass etc
Brøyting Årungen 2014

Bank
37800
3243
10261,25

Spesifisering av inntekter:

Kasse
0
0
0

72,7

0

0
782,42

190
0

3344,5

0

55503,87

190

Bank
2540
2673
0

Spesifisering av utgifter:

Kasse
0
0
0

2398
750
3793
135
207

0
0
0
0
0

7773,5
11139

0
0

11094
472
0

0
0
0

Flyplassleie 13000+2000
Nedtråkking av åker + støy
Rep gressklipper
Flyplassteppe

0
2000
4018
3360

0
0
0
0

Gressbehandling

2476

0

54828,5

0

675,37

190

SUM UTGIFTER
Resultat (Inntekter - utgifter)
Beholdning pr. 01.01.2012
Bank
Kasse
Beholdning pr. 31.12.2012
Bank
Kasse
Overskudd
Balanse
Regnskapsfører:
Godkjent av revisor:
Godkjent av revisor:

Klubbmøter har egne
miniregnskap…

57386,8
2870,5
58062,2
3060,5
865,37
61122,7 61122,7
Jaran Røsaker
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Stevner:
Mx-16
Pølser etc
Nordisk mest. F3A
SUM:

4335
933
5871
11139

Bygningsmasse:
Materialer
Materialer
Dugnad
Materialer
Maling
SUM:

1817
1426
690
1461
5700
11094

6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
Det er ikke mottatt saker til behandling fra medlemmene. Styret har heller ingen spesielle saker som
behøver vedtak på årsmøtet.
7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT 2015
Klubbkontingenten for 2014 ble oppjustert med kr 100,- til totalt kr 450,-. Det foreslås ingen økning
for 2015.
8. VEDTA BUDSJETT FOR 2014
Budsjettskisse Vingtor RC Clubb 2014

Inntekter
Kontingentrefusjon NLF
NIF Olympisk støtte
NLF

kr 47 000,00
kr 3 000,00
kr 10 000,00

Renter

kr 100,00

Klubbmøter (kaffe, kaker,
lodd etc.)
Flystevner (kontingent,
bespisning etc.)
Norsk Tipping

kr 0,00
kr 0,00
kr 4 000,00

Utgifter
Administrasjon, Æresmedl.
Julegaver 2014
NLF, ting, møter
Porto
Finansutgifter, bank
Klubbmøter, leie av lokale
Hjemmeside, domene, hotell
Klubbmøter forutsettes å gå i
balanse via loddsalg og annet
Stevner forutsettes å gå i balanse
via diverse salg og startavgifter.
Brønnøysund reg.
Treningsanlegg
Klubbhus, innredning
Utstyrs brakke
Sikkerhetsgjerde, stolper, wire
Flyplassleie 13000 + 2000
Brøyting Årungen
Gressklipper, service
Gressbehandling, kalk, gjødsel
Skoleflyging
Forsikring, anlegg
Drivstoff, gass etc.
Flyplassleie (For 2013)

SUM INNTEKTER
kr 64 100,00
SUM UTGIFTER
Det forventes et overforbruk på ca kr 12 500,00 i 2014.
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kr 2 000,00
kr 1 000,00
kr 4 000,00
Kr 1000,00
kr 250,00
kr 8 000,00
kr 800,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 135,00
kr 5 500,00
kr 5 500,00
kr 5 500,00
kr 15 000,00
kr 2 000,00
kr 2 500,00
kr 3 000,00
kr 2 000,00
kr 5 000,00
kr 500,0
kr 13 000,00
kr 76 685,00

9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN
Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslaget interne
organisering og aktivitet.
Idrettsforbundet anbefaler at klubbene legger ned noe arbeid i organisasjonsplanen da det vil
tydeliggjøre lagets virksomhet , visjoner og målsetninger. Vingtor har behov for å se på sin
organisasjonsplan med hensyn til styrets funksjon og sammensetning samt styrets faste oppgaver
gjennom året. En slik plan kan også f. eks. inneholde regler for utmerkelser og æresbevisninger,
anlegg og forsikring, flyplassregler, historikk osv.
NIF har en mal på slik organisasjonsplan og det nye styret vil hente ideer fra denne og fremme et
forslag til vår egen organisasjonsplan gjennom året. Jo mer arbeid klubben legger ned i
organisasjonsplanen, jo smidigere vil driften av klubben gå.
10. VALG
I følge klubbens lover skal det foretas følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer (Kasserer, sekretær og styremedlem) og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Valgkomiteen, bestående av Tor Andresen og Ørjan Rapp har jobbet godt med å fremskaffe
kandidater til nytt styre. Valgkomiteen vil presentere sitt forslag til kandidater og styreverv på
årsmøtet. Men det er fremdeles lov til å komme med egne forslag helt frem til valget skjer.
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