VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 28. NOVEMBER 2018
Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore, Espen, Knut.
1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (13/9-2018)
1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket
a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
1.2. Følgende punkter er fremdeles åpne og behandles på et senere tidspunkt. Status: Åpen
a) Oljing av plattform til våren.
b) Lufteluke lages i container for å hindre kondens.
c) Beskyttelse over kamera. Jens har forslag til løsning.
Vedtak: Referatet godkjent.
2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
2.1. Årshjulet: Punkt i november gjelder forberedelser til årsmøte i februar. Status: Lukket
a) Forberedelser til årsmøte er på agendaen til dagens møte.
3. Status klubbmøter desember, februar, mars og april
3.1. Desember / julemøtet: Status: Åpen
a) Vi kjører standard opplegg med pølser, kaffe og kaker pluss papirfly.
Vedtak: Jens Kristian kjøper inn pølser med tilbehør pluss drikke. Tore handler kaffe og kaker og kjører
papirfly mesterskapet. Premiering.
3.2. Februar / årsmøtet. Status: Åpen
a) Varsel om årsmøte går ut sammen med innkallingen til julemøtet.
Vedtak: Se punkt 6. under.
3.3. Mars medlemsmøte. Status: Åpen
a) Tema: Innstilling av radio og ror/servo- utslag for best flyopplevelse.
Vedtak: Jens Kristian foredrar om dette temaet.
3.4. April medlemsmøte. Status: Åpen
a) Tema: Geir Fleshe er i gang med å bygge en stor Spitfire.
Vedtak: Jens Kristian hører med Geir om han kan ta med modellen og snakke om den.
4. Prosjekt dreneringsgrøft i enden av stripa mot veien
4.1. Grunneier har laget en dreneringsgrøft over flystripa. Status: Åpen
a) Det skal nå være fylt på mer masse slik at det ikke er et stort søkk.
b) Det er ønske om å bestille et lass grus til å legge på hjørnet av flyplassen der det settes biler ved ut og
innlasting.
Vedtak: Vi gjør ingenting i denne saken før grunneier er ferdig med sitt arbeide. Vi legger kun på grus
etter først å ha innhentet tillatelse fra grunneier.
5. NM F3A 2019
5.1. Vingtor arrangerer norgesmesterskap i kunstflyging høsten 2019. Status: Åpen
a) Tidspunkt: 22. til 25. august 2019.
b) Primus motor er Espen Kvien.
c) En arbeidsgruppe er opprettet og har holdt sitt første møte.
d) Vi har fått låne flyplassen til Aurskog Høland modellflyklubb vederlagsfritt.
e) Det er et mål at arrangementet skal være selvbærende. Det forventes at det går i pluss.
f) Det er opprettet en egen hjemmeside for stevnet: nmf3a.jemtegaard.net
Vedtak: Gruppen jobber videre med arrangementet.
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6. Forberedelser til årsmøtet
6.1. Valgkomité satt i arbeid. Status: Lukket
a) Jens Kristian har kontaktet valgkomiteen ved Kay og bedt komiteen sette i gang sitt arbeid. Kay vil
starte arbeidet med å ringe rundt.
6.2. Årsberetning. Status: Åpen
a) Jens Kristian har startet å skrive årsberetningen for 2018.
6.3. Varsel om årsmøte 5. februar 2019. Status: Lukket
a) Tore hadde laget forslag til tekst og datoer.
b) Disse er som følger: Frist for innlevering av saker til behandling er 14. januar 2019. Sakspapirer
sendes medlemmene i løpet av uke 4.
6.4. Siste styremøte før årsmøtet. Status: Åpen
a) Styret møtes uke 4 for å beslutte styrets innstilling til eventuelle innkomne saker. Jens Kristian sørger
for innkalling.
7. Regnskap / budsjett
7.1. Regnskap 2018 og budsjett 2019. Status: Åpen
a) Espen gikk igjennom punktene i regnskapet og kommende budsjett.
b) Renter vi får i banken er minimale og de fjernes fra budsjettet slik at det går opp i null.
c) Espen legger opp til flere såkalte sekkeposter i stedet for å gjøre regnskap og budsjett for detaljert.
d) Kåre Teppen har forslag til hva som bør gjøres av vedlikehold på klipperne. Det settes derfor av
penger til dette.
e) Pengebeholdningen har økt gjennom året og det er gledelig. Det ser ut som om vi går ut av året i
pluss.
Vedtak: Espen gjør ferdig regnskap og får dette godkjent av revisorene i god tid før styremøtet uke 4 i
januar.
8. Diverse
8.1. Rapportering av hendelser. Status: Åpen
a) Det er fra forbundets side et sterkt ønske om at rapporteringssystemet for hendelser tas mer i bruk.
Dette i forbindelse med sikkerhetsarbeidet. Rapportering skjer online på NLF's hjemmeside.
b) Espen foreslår å ha rapporteringsskjemaer liggende i klubbhuset ute på flyplassen. Skjemaene kunne
samles inn en gang i måneden og rapporteres inn.
c) Tore foreslår å ha rapportering som et fast punkt på medlemsmøtene. Om det har vært en hendelse,
kan møtet sammen drøfte saken og lage en rapport for innsendelse.
d) Det ble også foreslått at dette beskrives nærmere i klubbens flyplassreglement. Det er mulig, men
pålegg om slik rapportering er allerede beskrevet i Modellflyhåndboken som alle skal følge.
Vedtak: Styret fortsetter å arbeide med saken på et senere styremøte.

Møtet avsluttet kl. 2100

03.12.2018, Tore Jemtegaard
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