
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 1. MARS 2017

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 1700
Tilstede: Knut, Jens Kristian, Kristoffer, Tore, Sigurd. Espen på telefon.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (10/1-2017)
 1.1. Jens går igjennom referat fra forrige møte. Status: Lukket

 a) Årsmøte gikk raskt og greit for seg. 
 b) Noen spør seg om dette viktige møte for klubben går for raskt? 

Vedtak: Referatet godkjennes.

 2. Konstituering av styret, fordeling av arbeidsoppgaver
 2.1. Konstituering av styret. Status: Lukket

 a) Oppgavene som leder, nestleder, sekretær og kasserer ble valgt på årsmøtet.
 2.2. Fordeling av andre oppgaver. Status: Lukket

 a) Kristoffer fortsetter oppgaven som ungdomsrepresentant.
 b) Knut takker ja til å være HMS-leder.
 c) Jens Kristian tar på seg å være opplæringsleder.
 d) Espen fortsetter som anleggsoppmann.
 e) Tore fortsetter som WEB-master.

 3. Planlegging av dugnad på stripa
 3.1. Oppgaver: Status: Åpen

 a) Behov for å legge gress foran brakka. Der hvor den gamle plattingen var.
 b) Sikkerhetsgjerde sjekkes og strammes opp.
 c) Gjødsling av stripe. Helst på snøen før den smelter. Espen sier spreder koster rundt kr 1000,-.

 3.2. Tidspunkt: Status: Åpen
 a) Siste uken i april. Kan være midt i uka. Forslag om styremøte 20. april og så dugnad  uken etter, f.eks. 

torsdag 27. april.
Vedtak: Jens Kristian sender innkalling til styremøte på et senere tidspunkt.

 4. Gjennomgang av terminliste og årshjul
 4.1. Terminlisten Status: Lukket

 a) Tore redegjør for stevnene i listen. Datoer er bekreftet. Espen bekrefter Retrostevnet på Jarlsberg til 
23. september.
Vedtak: Tore publiserer listen på hjemmesiden og på NLF sin terminliste.

 4.2. Årshjulet Status: Åpen
 a) Espen bekrefter at flyplassleie for 2017 er betalt.
 b) Det er tid for å søke om kommunale midler. Lite relevant for oss dette året.
 c) Søknad om Momskompensasjon skjer i forbindelse med Idrettsregistreringen. Tore utfører denne i 

april.

 5. Planlegge medlemsmøter
 5.1. Møte i mars: Status: Lukket

 a) Santiago Rafael Amengual Gonzalez holder foredrag om Droneracing.
 5.2. Møte i april: Status: Åpen

 a) Thore Thoresen om fulsize acro. Alternativ Geir Fleshe om jet-modeller.
Vedtak: Tore tar kontakt med Thore om han har anledning til å holde et foredrag om dette.

 5.3. Mai-møte: Status: Åpen
 a) Dette holdes ute på flyplassen. Fint om noen kan ha med seg et litt spesielt fly.

 5.4. Andre forslag til møteprogram: Status: Åpen
 a) Forslag til utflukt til høsten: Avinor Røyken. Kontrollsentral. Styrer luftfart i Norge. Jens Kristian 

forhører seg.
 b) Kjøp og salg. Loppemarked.
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 6. Prosjekt Container 2017
 6.1. Innkjøp av egnet stål container ble vedtatt på årsmøte. Status: Åpen

 a) Jens Kristian mener første punkt i prosjektet er å avklare med grunneier om aksept for å ha en slik 
container på plassen.

 b) Vi maler den i samme farge som brakken.
 c) Forslag om å fjerner den redskapsboden som står der nå.
 d) Bør plasseres ut mens det er tele i bakken.

Vedtak: Jens Kristian og Espen tar kontakt med grunneier i forbindelse med at terminlisten leveres til 
naboer.

 7. Jubileum. Klistremerker og kaffekrus
 7.1. Kaffekrus med håndmalt logo. Status: Åpen

 a) Krus kan bestilles. Det lages en liste for bestilling. Pris ca. kr 250,-.
Vedtak: Jens Kristian lager en liste og tar med på marsmøte.

 7.2. Klistre merker. Status: Lukket
 a) De er kommet i hus. Men hva skal de koste?
 b) Det blir litt diskusjon. Viktig å få dekket kostnadene, men vi behøver ikke overskudd ved salg.

Vedtak: Prisen settes til kr 10,- pr. merke uansett størrelse og utførelse.

 8. Jubileumsmiddag. Vingtor 60 år
 8.1. Lokasjon. Status: Åpen

 a) Det er forslag om å forespørre Skullerudstua. Dette er et koselig sted. Mulighet for depronflyging 
utendørs. Buss og T-bane i nærheten.

 b) Det antas en kuverpris til rundt kr 500,- pr. person.
 c) Fredag 6. oktober er dagen da Vingtor ble tatt opp i NAK. Passende dato for festen.

Vedtak: Jens Kristian undersøker om priser og bestilling.
 8.2. Arrangementkomitee. Status: Åpen

 a) Tore foreslår at Jens Kristian danner en liten arrangementskomité som kan jobbe frem mot 60 års 
festen. Komiteen rapporterer til styret.
Vedtak: Jens Kristian danner en arrangementskomité

 9. Diverse
 9.1. Ferdighetsbevis: Status: Lukket

 a) Sigurd spør hvor strenge vi skal være vedrørende at brukerne av flyplassen skal inneha 
ferdighetsbevis.
Vedtak: Flygere under opplæring kan fly med instruktør til de kan avlegge prøven. I utgangspunktet 
skal alle som flyr modeller over 2 kg fly opp til bevis.

 9.2. Seksjonsmøte 1. april. Status: Åpen
 a) De som har sagt seg villige til å være Vingtors representanter på NLF seksjonsmøte er Roy Johansen, 

Tore Jemtegaard og Jens Kristian Lindland.
Vedtak: Jens kontakter kandidatene for bekreftelse og sørger for å gjøre en felles påmelding.

 9.3. Vingtor har fått Vipps-konto. Status: Lukket
 a) Espen har ordnet med Vipps-konto til klubben. 2,5% i omkostninger.
 b) Vipps nummeret er: 90693. Søk på Vingtor.

Vedtak:  Tore legger informasjonen inn på hjemmesiden.
 9.4. Ny reklamefolder for klubben. Status: Åpen

 a) Jens Kristian ønsker å få laget en ny folder for klubben. Denne kan brukes i verve sammenheng og 
deles ut til nye medlemmer.

 b) Tore minner om at klubben allerede har slik folder. Den må redigeres.
Vedtak: Tore forsøker å finne den forrige folderen frem og sende den til Jens kristian.

Neste styremøte 20. april ute på plassen.

Møtet avsluttet kl. 1915
04.03.2017, Tore Jemtegaard
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