VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 20. JANUAR 2016
Hvor: Kontoret til Roy Nylander i Ryenstubben 2 kl. 1900 til 2130
Tilstede: Roy N., Jens Kristian L. Knut B, Roy J., Tore J., Lars N.
1. Godkjenning av innkalling.
1.1. Roy spør om kommentarer til innkalling. Ingen har bemerkninger.
2. Gjennomgang av referat fra 24/11-2015.
2.1. Det ble oppdaget at dette referatet hadde en gal dato i overskriften. Tore vil korrigere på
hjemmesiden.
2.2. Oppbevaring av klubbeffekter. Jens er foreslått men ber om betenkningstid. Saken
overføres til neste styremøte. Da er nytt styre på plass.
3. Årsmøte 2016
3.1. Saker til behandling.
a) Ingen i styret hadde mottatt saker til behandling fra medlemmene.
b)Tore J. foreslår at styret legger frem forslag til ny lov for klubben basert på den nye
lovnormen til idrettsstyret i NIF. Det ble stilt spørsmål om hvorfor det var kommet en
ny lovnorm og hva endringene innebærer. Tore henviste til Idrettsforbundets
hjemmeside hvor det er laget en egen sak hvor den nye loven blir kommentert. Tore vil
ta forklaringen med på møtet for fremvisning om nødvendig. Styret stilte seg så bak
godkjenning av den nye loven.
c) Tore J. har også gjort noen få endringer på klubbens Organisasjonsplan. Dette
dokumentet er egentlig ikke helt ferdig da flere kapitler mangler tekst. Tore ba om
innspill og bidrag til dokumentet.
Under Idrettslagets organisasjon foreslår Jens Kristian at en av styremedlemmene, om
mulig, byttes ut med tittelen ungdomsrepresentant. Det ble enighet om dette.
På klubbens Årshjul/faste oppgaver foreslo Jens Kristian å legge inn en linje for
november hvor styret spesielt forbereder og behandler klubbens regnskap og budsjett.
Dette med tanke på de seneste års problemer med å få regnskapet klart og revidert til
årsmøtet. Dette ble vedtatt.
En liten endring gjøres i avsnittet om Medlemsmøter. Her legges det inn at møte i mai
også blir et «ute-møte».
3.2. Årsberetning.
a) Roy N. går igjennom årsberetningen han har laget og ber om innspill.
b)Roy J. etterlyser mer beskrivelse av de dugnadene som er holdt. Dette ble notert og vil
bli tatt med.
c) Videre ble det ytret ønske om mer beskrivelse vedrørende arbeide med innredning i
brakken samt slike ting som markise, beising, beising av terrasse og skoleflyging.
Parkeringsplassen er også utbedret i år. Roy tar dette med i teksten.
d)Det er ønske om at alle styremedlemmene skal signere årsmeldingen. Men siden flere i
styret skal reise bort de nærmeste dagene, vil det bli problemer med å få underskrifter på
plass. Styret kom til at referatet, med de tilleggene/endringene som er diskutert, ellers er
greit og på den måten godkjenner årsmeldingen.
3.3. Idrettslagets regnskap for 2015
a) Styret måtte dessverre konstatere at regnskapet for 2015 ikke foreligger til dagens
styremøte. Kassereren kan heller ikke si når når han får gjort regnskapet ferdig. Roy N.
vil igjen purre på kassereren slik at det blir klart for utsendelse i løpet av helgen.
b)Det foreslås ingen endring av medlemskontingent for 2017.
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3.4. Budsjett 2016
a) Roy N. har bedt kassereren om å sette opp et forslag til budsjett. Men dette er dessverre
ikke mottatt pr. i dag. Styret diskuterer saken og går igjennom de enkelte
budsjettpunktene. Det er viktig at den nye gressoppsamleren blir tatt med i det nye
budsjettet. Roy J. foreslår å bruke noe midler til en endring av terrassen slik at det kan
bli plass til et større depot. Forslaget ble godt mottatt og det foreslås å sette av 15 000,til dette arbeidet.
Roy N. tar ansvar og vil selv sette opp et budsjett ut fra de innspill han har fått i kveld.
3.5. Valgkomiteens innstilling
a) Leder:
Jens Kristian Lindland
2016-2018 (Ny)
b)Nestleder:
Roy Johansen
2015-2017 (Ikke på valg)
c) Styremedlem:
Knut Bråten
2015-2017 (Ikke på valg)
d)Styremedlem:
Sigurd Abrahamsen
2016-2018 (Ny)
e) Ungdomsleder:
Kristoffer Rosmo
2016-2018 (Ny)
f) Flyplasssjef:
Patrick Isdahl-Eng
2016-2018 (Ny)
g)Sekretær:
Tore Jemtegaard
2016-2018 (Gjenvalg)
h)Kasserer/varamann: Espen Kvien
2015-2017 (Ikke på valg)
Revisorer: Kjell Aanvik og Thore Nylund. (Omvalg)
Roy N. sjekker med valgstyret om de har forespurt revisorene vedrørende omvalg.
Det er styrets oppgave å velge kandidater til valgkomiteen. Det ble forslag over bordet
om at Lars Norberg og Kay Krogstadmo stiller noe de aksepterte.
4. Diverse
4.1. Roy J. tar opp problemet med lav møtedeltakelse på klubbmøtene.
Roy N. og Lars mener et oppmøte på mellom 15 og 25 stk. ikke er så uvanlig med en
medlemsmasse som vår. Saken ble ikke diskutert videre.
4.2. Kay tar opp spørsmålet om klubben trenger en underslagsforsikring. Styret diskuterer
saken men konkluderer med at klubben ikke trenger dette i forhold til klubb-beholdningens
størrelse.
4.3. Kay fyller 60 år den 25 januar og i den anledning vil en stor gjeng modellflygere sammen
med Kay og kona, reise til Thailand for å feire 60 års dagen. Styret gratulerer så mye!
4.4. Roy Nylander avsluttet møte med å takke for seg og for samarbeidet i de to årene som har
gått. Dette ble gjengjeldt fra forsamlingen rundt bordet. En stor takk for innsatsen går til
alle styremedlemmene som nå forlater styret.

Møtet avsluttet 2130.
Referent Tore Jemtegaard
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