
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 11. APRIL 2019

Hvor: Ute på flyplassen kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore, Espen, Knut, Tom, Sigurd.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (20/2-2019)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
Vedtak: Referatet godkjent.

 2. Kort referat fra Seksjonsmøte på Sola
 2.1. Jens refererte fra årets Seksjonmøte og årsmøte i Luftsporttinget på Sola. Tore og Jens Kristian 

representerte klubben på lørdagen.

 3.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 3.1. Åpent punkt: Idretts registrering. Status: Åpen

 a) Tore er i gang med jobben.
Vedtak: Tore utfører registreringen

 3.2. Åpent punkt: Søke kommunen om støtte. Status: Åpen
 a) Vi søker om hode-støtte.

Vedtak: Tore sender en søknad
 3.3. Åpent punkt: Levere terminliste til grunneier og nabo. Status: Åpen

 a) Det er ønskelig med et kort møte om våren med naboer av flyplassen. Dette for å utveksle erfaringer 
og overlevere årets terminliste.
Vedtak: Jens Kristian og Espen gjennomfører slike møter.

 4. Planlegge klubbmøter mai og juni
 4.1. Mai-møte 7. mai: Status: Åpen

 a) Dette blir et ute-møte. Jens tar en samling rundt kl. 1900 og gir info om Seksjonsmøtet og ny 
Modellflyhåndbok. Jens informerer også om kommende dugnad på plassen.
Vedtak: Jens Kristian gjennomfører en samling kl. 1900.

 4.2. Juni-møte 4. juni: Status: Åpen
 a) Ute-møte. Vi kjører en Swap-meeting etter samme stil som tidligere.

Vedtak: Tore tar dette med i innkallingen til møtet.

 5. Dugnad våren 2019
 5.1. Stramme og rette opp sikkerhetsgjerde. Status: Åpen

 a) Sjekke stramming på wire, tilstand på stolper og feste netting med strips.
Vedtak:  Espen handler inn to tre lenger med materiale for bytting av defekte stolper.

 5.2. Sjekke og gjøre klar gressklipperne. Status: Åpen
 a) Smøring, skifte olje.

Vedtak:  Espen koordinerer dette arbeidet sammen med Tom.
 5.3. Bygge tak over ladestasjon. Status: Åpen

 a) Det er ønske om å få bygget et tak over ladestasjonen. Taket kan bygges fra klubbhuset og over til 
utstyrs containeren.

 b) Klubbmedlem og snekkerkyndig Eirik Olsen har tilbudt seg å stå for konstruksjonen og å handle inn 
materialer. Han leverer regning for utgiftene til klubben.
Vedtak:  Espen følger opp dette og utbetaler Eiriks utgifter når materialene er handlet inn.

 5.4. Sjekk av solcellepaneler og ladestasjon. Status: Åpen
 a) Solcellepanelet og tilhørende teknisk installasjon behøver en sjekk etter vinteren.

Vedtak:  Jens Kristian utfører denne sjekken.
 5.5. Rydde i klubbhuset. Status: Åpen

 a) Klubben har mottatt en ny førstehjelppakke fra klubbmedlem Nils Engelsen. Gammelt utstyr kan 
avvikles. Ny pakke bør henges opp på en ordentlig måte.
Vedtak:  Det ryddes i klubbhuset
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 5.6. Kan være behov for en dugnad nr 2. Status: Åpen
 a) Vask og beising av plattingen utenfor klubbhuset.
 b) Se på og vurdere status på skiltet som skal stå ute ved veien.

 6. NM F3A 2019
 6.1. Egen arrangementskomite. Status: Åpen

 a) Det eksisterer en egen arrangementskomite for dette prosjektet

 7. Diverse
 7.1. Klubbens instruktører. Status: Åpen

 a) Listen over klubbens instruktører på hjemmesiden bør oppdateres. En på listen er ikke lenger medlem
og Tom Rismyr har nettopp utdannet seg som instruktør.
Vedtak:  Tore får listen på hjemmesiden oppdatert.

 7.2. Oppdatering av Årshjulet. Status: Åpen
 a) Førstehjelpskrin og brannslukkere er gjenstander som bør sjekkes ofte. Førstehjelpsutstyret må 

etterfylles og brannslukkere må vendes en til to ganger årlig.
Vedtak:  Tore fører disse oppgavene inn i Årshjulet slik at de blir en del av rutinen i klubben.

 7.3. NLF's kriseplan. Status: Åpen
 a) NLF's kriseplan skal i henhold til regelverket være tilgjengelig på flyplassen.

Vedtak:  Jens Kristian printer ut et eksemplar og henger opp på oppslagstavlen utenfor klubbhuset.
 7.4. Politiattest ansvarlig. Status: Åpen

 a) Klubben er pålagt å ha en person oppført som ansvarlig for instruktører med politiattest. Politiattest 
er nødvendig for instruktører som skal trene mindreårige.

 b) Jens Kristian er oppført som politiattest ansvarlig i forbindelse med Idretts rapporteringen. I tillegg er 
Jens utnevnt som skolesjef og det foreslås derfor at Jens Kristian skaffer seg en slik attest.
Vedtak:  Jens Kristian søker om politiattest for seg selv vedrørende opplæring av ungdom.

Møtet avsluttet kl. 1930
29.04.2019, Tore Jemtegaard
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