VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 12. APRIL 2016
Hvor: Klubbhuset på Vingtorstripa kl. 17:30 til 20:15
Tilstede: Jens K., Kristoffer, Sigurd, Knut, Roy, Tore
1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
1.1. Jens K. gikk gjennom referatet fra 16. februar og følgende ble kommentert:
a) Ref punkt 2.1.a Klubb effekter: Klubbeffektene oppbevares fremdeles hos Tore. Litt salg
registreres, men ikke mye.
b) Ref punkt 2.2.b Signering ved uttak: Vedtatt at Jens K. og Espen signerer. Kvitteringer
skannes og sendes i e-post til begge. Om en ikke mottar kopi, sender den andre dette og
kvitterer tilbake.
c) Ref punkt 3.5.a Terminliste: Terminlisten er lagt ut i de forskjellige fora. Det eneste som ikke
er bekreftet er Skala/Warbird stevnet. Tore sender purring.
d) Ref punkt 3.6.a Unntak for kvinneandel: Søknad er sendt og godkjent av Oslo Idrettskrets
pr.22/2-2016.
2. Gjennomgang av årshjul for perioden
2.1. Årshjulet for perioden
a) Jens gikk igjennom årshjulet og så langt er alt Ok.
b) Det som må gjøres nå, og helst i april, er å ferdigstille terminlisten og få overlevert denne til
våre flyplass naboer. Tore purrer på svar vedrørende Warbird-treffet og Jens tar så en prat
med naboene. Jens velger selv om han vil ha med seg noen andre fra styret på runden.
3. Planlegge dugnad den 16. april
3.1. Ramme for dugnaden
a) Vi starter ved 10:00 tiden.
b) Tore sender innkalling pr. e-post og lager plakat på hjemmesiden.
3.2. Hva skal prioriteres
a) Rens av gresstripe er første prioritet.
b) Andre oppgaver kan være tilkobling av sisterne, reparere sikkerhetsnett, rydde i klubbhus,
enkel rengjøring av toalett.
3.3. Hva bør medbringes
a) Plenriver og jernraker
3.4. Hva skal kjøpes inn
a) Jens handler plenfrø (3-5 kg), 3 x plenriver, 1 x jernrive.
b) Roy handler 2 x 90 graders bend til nedløpsrør, tappekran og silikon.
c) Tore handler kramper/skruer, plaststrips, pølser og mineralvann.
4. Anleggsveileder/Søke tilskudd til bygge av ny terrasse
4.1. Ny folder fra NLF/Skisse og søknad
a) Jens viste frem og delte ut en ny anleggsfolder fra NLF. Her er flere forslag til hvor man kan
søke om midler til å opparbeide og drifte en typisk modellflyplass. Jens mener vi bør søke
midler til å bygge ny terrasse med rampe for rullestolbrukere via en ordning i NLF.
b) Roy tar på seg å tegne en skisse over den nye plattingen og skrive søknaden. (Ok pr 14/4).
5. Innføring av krav om A-bevis for Vingtors medlemmer
5.1. Krav om flyferdighetsbevis
a) Klubben har til hensikt å innføre krav om flyferdighetsbevis fra 1. januar 2017. Kravet gjelder
alle som benytter modeller fra 2 kg og over på klubbens flyplass. Kravet vil bli beskrevet i
Vingtors flyplassreglement og vil vise til Modellflyseksjonens modellflyhåndbok samt
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tilhørende hefter med beskrivelse av de forskjellige bevisene. A-bevis kreves for modeller
mellom 2 og 12 kg. For modeller under 2 kg kreves intet ferdighetsbevis.
b) Gjennomføring av opplæring og uteksaminering er tenkt slik:
• Liste over instruktører med kontakt info settes opp på hjemmesiden og på
oppslagstavle. Hvert medlem som ønsker opplæring eller eksaminering, avtaler selv
med en av instruktørene.
• I forbindelse med sommerens tre ute-møter, vil det legges opp til at medlemmer kan
gå opp til prøven, eventuelt gå igjennom teorien på forhånd.
5.2. Liste over instruktører
a) Jens setter opp følgende liste over instruktører:
- Tor Andreassen, 41574273, mrpompoi@gmail.com
- Tore Jemtegaard, 91898399 , tore@jemtegaard.net
- Abrahamsen Sigurd, 90725608, sigurdma@online.no
- Roy Johansen, 95155595, roypjoh@online.no
- Kay Sindre Krogstadmo, 91856883, kay.krogstadmo@bring.com
- Espen Kvien, 48358116, espen.kvien61@gmail.com
- Magnus Kjerstad, 91533387, magnus@sofiemyr.no
5.3. Pensum for opplæring og eksaminasjon skal til en hver tid omfatte gjeldende revisjon av
følgende dokumenter:
a) Modellflyhåndboken vedlegg B og D (for tiden revisjon 1.2 fra 01.05.2015).
b) Vingtors flyplassreglement (for tiden revisjon Juni 2015).
c) For å inspirere medlemmene, foreslo Jens at det skulle settes opp en premie som trekkes
blant de som tar ferdighetsbevis i løpet av året. Det ble ikke tatt noen endelig beslutning om
dette.
6. Planlegge videre aktiviteter på flyplassen
6.1. Dato for bygging av ny platting
a) Det fastsettes ingen dato for oppstart enda. August kan være en grei måned.
7. Befaring av flyplassen i forbindelse med dugnad den 16. april
7.1. Befaring av anlegget med tanke på kommende dugnad
a) Styret tok en inspeksjonsrunde på anlegget.
8. Diverse
8.1. Foreløpig regnskap
a) Roy nevner at det er viktig at styret kjenner til forbruk og beholdning av klubbens midler
gjennom året. Styret ber derfor kasserer Espen om å sette opp et foreløpig regnskap til neste
styremøte.
8.2. Skolesjef og sikkerhetssjef
a) Roy påpeker at klubben bør utnevne en skolesjef samt en sikkerhets sjef. Dette i følge
modellflyhåndboka.
b) Tore påpeker at vi alt har valgt en sikkerhets sjef i det Patrick har tatt på seg vervet som
flyplass sjef og HMS-leder.
c) Jens tar kontakt med Patrick for å avklare situasjonen.
d) Om Patrick trekker seg, foreslår Roy å spørre Tor Andreassen om han vil kunne ta vervet som
skolesjef/sikkerhetssjef. Roy tar kontakt med Tor om dette (Ok pr. 14/4).
8.3. Roy reklamerer for Modellflyuka på Starmoen. En flott anledning til å fly og samles sosialt. Her
vil det blant annet holdes et førstehjelpskurs pluss et radiotelefonikurs, begge gratis for
medlemmer.
Møtet avsluttet 20.15.

Referent: Tore Jemtegaard
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