
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 15. JANUAR 2019

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore, Espen, Knut.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (28/11-2018)
 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.
 d) Prosjekt dreneringsgrøft i enden av stripa mot veien.
 e) NM F3A 2019
 f) Rapportering av hendelser (NLF).

Vedtak: Referatet godkjent.

 2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Årshjulet for januar og februar. Status: Lukket

 a) Jens Kristian sørger for at det bestilles plass til oss hos Skøyen hovedgård for 2019.
 b) Det ble levert julepresanger til grunneier og nabo på toppen i desember.
 c) Flyplassleie og kompensasjon er utbetalt i januar. Samme summer som forrige år. Det ble foreslått å 

heve leien i 2020. Forslaget fremmes på årsmøte i februar.
 d) Flere av klubbens stevner har allerede fått fastsatt sine datoer. Eventuelle andre stevner fastsettes av 

det nye styret.

 3. Klubbmøter vinter 2019
 3.1. Februar / årsmøte. Status: Åpen

 a) Varsel om møtet ble sendt ut i desember.
 b) Vi legger ikke opp til andre innslag på møtet enn selve årsmøtet.
 c) Tore sender ut saksdokumenter til møtet i uke 4.
 d) Jens Kristian og Espen samarbeider om å handle og stelle i stand kaffe og kaker.

 3.2. Mars medlemsmøte. Status: Åpen
 a) Tema: Oppsett av radio og ror/servo- utslag for best flyopplevelse.

Vedtak: Jens Kristian foredrar om dette temaet.
 3.3. 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. Gjennomgang av dokumenter til årsmøtet
 4.1. Godkjenning av stemmeberettige, innkalling og valg av referenter.

 a) Jens Kristian tar med liste over betalte medlemmer.
 b) Jens Kristian hører med Kjell Aanvik om han vil være møteleder.
 c) Knut skriver referat fra årsmøtet.

 4.2. Årsmelding
 a) Jens Kristian har skrevet en fyldig årsmelding. Espen korrigerte et par opplysninger angående 

sportslige resultater.
 4.3. Regnskap

 a) Espen har satt opp regnskap i Excel på en forståelig måte. Vi går ut av året med et lite overskudd.
 4.4. Forslag og saker

 a) Det er ikke mottatt saker til behandling fra medlemmene.
 b) Styret setter opp et forslag om å øke flyplassleien fra året 2020 med kr 500,- til grunneier og kr. 200,- 

til naboer.
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 4.5. Medlemskontingent
 a) Klubbkontingenten til Vingtor har stått uendret i mange år. Det ble enighet om å foreslå å øke denne 

med kr. 50,- for seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år). Dette for å sikre klubbens økonomi.
 4.6. Budsjett

 a) Espen har satt opp et velfundert forslag til budsjett for 2019.
 b) Vi endret antall medlemmer til 104 stk.
 c) Litt ned på Grasrotandelen.
 d) Stevner er en stor inntektspost
 e) Utgifter til drift av hjemmesiden økes til kr 2000,-. Hasse, som driver firmaet som drifter 

hjemmesiden vår, melder at han ikke kan gjøre mer gratisarbeid for oss.
 f) Det legges opp til et beskjedent resultat på + kr.1325,-.

 4.7. Organisasjonsplanen
 a) Det foreligger ingen endring på klubbens Organisasjonsplan for 2019.

 4.8. Valg
 a) Det blir et par utskiftninger blandt styremedlemmene.
 b) Kai har stort sett jobbet alene med å finne nye kandidater til styret.
 c) Endringene består i at Kai Krogstadmo går inn i stedet for Roy Johansen som nestleder og Tom Rismyr 

trer inn i stedet for Knut Bråten som styremedlem.
 d) Det foreslås gjennvalg på Kjell Aanvik og Henning Jorkjend som revisorer.
 e) Styrets forslag til valgkomité for 2019 er Roy Nylander og Geir Flesche.
 f) I år holdes idrettstinget i Stavanger området. Pga. omkostninger ved reise og opphold, foreslår styret 

at kun to representanter deltar. Styret foreslår at dette blir Jens Kristian og Tore Jemtegaard.

 5. Diverse
 5.1. Ingen saker på diverse. Status: Lukket

Møtet avsluttet kl. 20:00
17.01.2019, Tore Jemtegaard
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