REFERAT FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR hjemme hos Roy
Deltakere: Roy, Kay, Kim, Jens Kristian, Steinar, Tore og Lars.
Roy hadde laget en oversiktlig saksliste som vi fulgte gjennom møtet.
1. Innkalling godkjent.
2. Konstituering av nytt styre i Vingtor RC Club
1. Fordeling av oppgaver (Brain storming):
1. Betale flyplassleie.
2. Bestille møtelokale.
3. Utføre idrettregistrering.
4. Flyplasssjef, Kay er klar for oppgaven.
5. Skolesjef. Jens Kristian tar på seg denne oppgaven
6. Arangementer. Hver stevn.e har sin egen stevneoppmann.
7. Rekrutering. Lars Norberg kunne tenke seg å ta denne oppgaven.
8. Melde adresse endringer formelt inn til Brønnøysund.
2. Organisasjonsplanen
1. Roy har sett på NLFs mal for organisasjonsplan. Vi kan bruke deler av denne. Tore
ble bedt om å lage et utkast til organisasjonsplan.
3. Ekstraordinært årsmøte
1. Roy har hentet ned den seneste versjonen av NLFs lovnorm. Her har han endret
antall styremedlemmer til 7 og antall varamedlemmer til 1. Endringene varsles om i
innkallingen til ekstraordinært årsmøte. Denne skal skal ut senest 14 dager før møtet.
2. Tore renskriver regnskap og budsjett som sendes ut sammen med innkallingen.
4. Valgkomiteen
1. Styret innstiller Ørjan og Tor til medlemmer av valgkomiteen. De ringes opp og begge
takker ja til dette.
5. Terminliste 2014
1. Vi justerer terminlisten noe. Oldboystreffet går ut. Wardbird stevnet flyttes i dato. Det er
et problem å finne oppmann til Skalastevnet. Styret mener dette er et viktig stevne og
bør gjennomføres. Kay og Tore jobber videre med å finne en oppmann til dette stevnet.
2. Terminlisten publiseres på hjemmesiden og i aktivitetslederen til NLF.
➢ Acrotrening 3. og 4. mai ved Audun Thin.
➢ Vårspretten 10. mai. Landing pluss Sport ved Tore Jemtegaard.
➢ Vingtor Cup 14. og 15. juni. Nordic og FAI ved Henning Jorkjend.
➢ Wardbirdtreff 28 og 29 juni. Ved Tor Andreasen.
➢ Scott Føien minnestevne 16 august. Vi mangler oppmann.
➢ Klubbmesterskap, 20. sept. Vingtreff pluss landingskonkurranse ved Ørjan Rapp.
6. Årsregnskap
1. Tore renskriver budsjett og regnskap.
2. Roy sjekker pris på forsiring. Nevner det som er av verdi.
7. Diverse
1. Innhold på klubbmøte
1. Bytte fly og utstyr
2. Tema kvelder, som
1. Besøk på flymuseum
2. Skala flyging
3. Lineflyging
4. F3A – Nye programmer i 2014
3. Møte 5. mars
1. Ekstraordinært årsmøte

2.
3.
4.
5.

2. Referat fra klubbledermøte – Jens Kristian
3. Støyregler – Jens Kristian
4. Sertifikat oversikt - Kim
Strøm på plassen? Er sjekket ut tidligere. Blir for kostbart. Lang strekning til
koblingspunkt
Bevertning på møtene. Tore tar dette i 2014. Holder eget regnskap på dette sammen med
loddsalget.
Innredning i klubbhuset. Jens Kristian vil sette opp et forslag til innredning og
materialliste.
Støy
1. Styret er samstemte når det gjelder demping av støy
2. NLF har et flott skriv vedrørende støy
3. Mange flyr elektro og total-nivået er gått ned. Men et nytt problem er flere store
bensinmotorer.
4. Vedtar å starte støymåling. Kay setter i gang støymåling til våren. Vi vurderer å
benytte NLF sine regler og gjør en evaluering til høsten. Vi holder løpende kontakt
med naboene. Vi legger informasjon om dette ut på hjemmesiden.
5. Det vedtas å lage en loggbok som skal ligge ute på flyplassen. Her oppfordres alle
medlemmer til å skrive inn flyturene sine, dato og klokkeslett og flytype.

Møte avsluttet 09:00
Tore Jemtegaard

