
REFERAT FRA STYREMØTE VINGTOR RC CLUB 15. JANUAR 2015

Hvor: Hjemme hos Roy kl. 1900.
Tilstede: Roy,  Kim, Jens, Steinar, Tore, Lars og Kay.

 1. Innkalling godkjent
 2. Årsmøte 2015

 2.1. Saker til behandling
 a) Styret har kun mottatt et forslag fra medlemmene. Det dreier seg om et forslag fra Lars Norberg 

vedrørende tillatelse til flyging med helikopter på Vingtors anlegg.
• Diskusjon rundt bordet. Flest uttaler seg i mot et slikt forslag. Støy og flymønster er hoved 

problemene.
• Dette vil trekke til seg mange som kanskje kun flyr helikopter.
• Lars mener et forbud er diskriminering av en spesiell gren av hobbyen.
• Kay liker å fly helikopter selv og kan tenke seg at det lages spesielle regler for dette. Men 

flyging samtidig med fly og helikopter fungerer ikke så godt.
• Styrets innstilling: Etter diskusjon innad, går styret i mot forslaget.

 2.2. Godkjenning av årsberetning
 a) Roy har skrevet årsberetningen og sendt denne ut i forkant av møtet. Etter en gjennomgang 

godkjenner styret årsberetningen.
 2.3. Regnskap 2014 og budsjett 2015

Vi gjennomgår punktene i regnskapet og budsjettet om hverandre.
 a) Grasrotandelen er en flott ordning fra Norsk tipping men Roy kommenterer størrelsen på beløp og

mener dette kunne være høyere. Det var ønske om å sende ut en anmodning til medlemmene om
å gi sin Grasrotandel til Vingtor.

 b) Æresmedlemmer. Vingtor har for tiden to æresmedlemmer: Jan Rapstad og Ragnar Olsen. 
Klubben dekker kontingenten for disse. Tore gir beskjed til sekretariatet.

 c) Julegaver. Lars og Tore mente det er leit at klubben enda ikke har delt ut julegaver og tatt en prat 
med grunneierne. Styret burde følge opp Vingtors «Årshjul» nøyere og dette bør være et fast 
møtepunkt på styremøter. Roy og Kay vil seg imellom finne en dato for besøk hos på flyplassen. 
Det dreier seg om to gaver, en til grunneier og en til nabo.

 d) Vingtor kan ha 3 representanter til Luftsportstinget den 21-22 mars. Jens og Lars stiller gjerne. Kim
kan også tenke seg å stille. Det nye styret vil velge ut representanter.

 e) Leie av klubblokaler. Det forventes noe prisøkning.
 f) Klubbens gressklipper. Det foreslås å sette av kr 10.000,- årlig i et «Traktorfond» for kjøp av ny 

klipper. Tanken er at styret kan enklere disponere et slik fond uten at det krever en beslutning fra 
et årsmøte.

 g) Vi setter av penger til ny kantklipper. Pris ca kr. 2.500,-.
 h) Drivstoffutgifter 2.500,-.
 i) Flyplassleie foreslås øket til henholdsvis 14.500,- og 2.500,-.
 j) Steinar foreslår å sette opp en diversepost kr 3.000,-.
 k) Klubben har byttet bank i 2014, fra Nordea til DNB. Det er fremdeles noe penger igjen på en konto

i Nordea.
 3. Terminliste

 3.1. Styret ønsker ikke å behandle terminlisten i detalj på dette møte. Det nye styret behandler 
terminlisten på sitt første møte.

 3.2. Styret foreslår færre stevner i år og man bør reklamere mer i forkant av stevnene.
 3.3. Acrotrening. Audun Thinn?
 3.4. Warbirdtreff kun lørdag?

 4. Planlegge klubbmøter våren 2015
 4.1. Dette punktet utsettes til neste styremøte.
 4.2. Styret ser ikke noe behov for ytterligere program på årsmøtet. Roy kjører lotteriet.

 5. Profilerte klær
 5.1. Kim: NLF har planer om å bytte logo og vi avventer innkjøp av «Vingtor klær» til det er utført.

Møte hevet 0900.

Referent Tore Jemtegaard


