
VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 16. FEBRUAR 2016

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian. kl. 19:00 til 21:55
Tilstede: Jens, Knut, Roy, Tore

 1. Konstituere nytt styre
 1.1. Første møte i det nye styret ble satt.

 a) Dessverre møtte ingen av de nye styremedlemmene opp denne gang.
 2. Gjennomgang av referat fra forrige møte

 2.1. Ref punkt 2.2 i referat fra 20/1- Klubbeffekter
 a) Klubbeffektene oppbevares for tiden hos Tore.

 2.2. Ref punkt 4.2 i referat fra 20/1 - Forsikring
 a) Klubben er pålagt av NLF å ha økonomisk forsikring. Jens avklarer med NLF vedrørende 

tilbud/bestilling av slik forsikring.
 b) Vedrørende økonomi er det også kommet påbud om en ny ordning i forbindelse med signering ved 

uttak av penger fra klubbkontoen. «Bankkonti skal være knyttet til organisasjonsleddet og skal 
disponeres av to personer i fellesskap». Styret ber kasserer Espen å finne ut av hvordan dette skal 
gjøres i praksis.

 3. Gjennomgang av årshjulet for perioden
 3.1. Bestilling av møtelokaler

 a) Jens bestiller møtelokaler for mars og april.
 3.2. Idrettregistrering

 a) Vi finner lite informasjon om dette på NLF sin hjemmeside. Jens tar kontakt med Jon Gunnar om hvor
og hvordan dette gjøres for 2016.

 3.3. Søke kommunale midler
 a) Det er ønske om å bygge ny platting på sørsiden av klubbhuset. Jens sjekker om det er mulig å søke 

om midler til bygging av ny rampe for handikappede.
 3.4. Betale flyplassleie

 a) Espen har mottatt informasjon om summer og personer. Tore ber Espen om bekreftelse på at 
betaling er utført.

 3.5. Terminliste
 a) Terminlisten gjennomgås under punkt 5 på agendaen. Tore legger de nye datoene inn hos NLF 

etterhvert som de blir klare.
 3.6. Søke om unntak for 50 % kvinneandel.

 a) Tore skriver og sender en slik søknad til idretskretsen.
 4. Representanter til klubbledermøte modellfly Gardermoen 5 mars

 4.1. Klubben kan stille med inntil 3 representanter.
 a) Jens er allerede påmeldt. Jens skriver en e-post til alle styremedlemmene om det er andre som kan 

tenke seg å stille for klubben.
 5. Planlegge aktiviteter på Vingtor stripa – Terminliste/Dugnad

 5.1. Klubbmøte 1. mars.
 a) Roy spør Tom Brien om han kan holde foredrag. (Ok pr 17/2).
 b) På klubbmøtene bør folk oppfordres til å ta A-bevis. Kjøre en utdanningkampanje.

 5.2. Klubbmøte 5. april.
 a) Forslag til tema: Hva er det og hvordan stiller man inn Failsafe? Tore tilbyr seg å ta dette.

 5.3. Styremøte 12. april.
 a) Neste styremøte blir tirsdag 12. april ute på flyplassen kl. 1800.

 5.4. Dugnad 16. april.
 a) Oppgaver: Rydde gresstripen / Vaske utedoen / Rydde brakke / Ordne sikkerhetsnett.

 5.5. Acrotrening 30 april 1 mai.
 a) Det er Audun som pleier å kjøre dette. Tore ber om bekreftelse fra Audun.

 5.6. Klubbmøte 3. mai.
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 a) Møtet holdes ute på flyplassen. Grilling, fri flyging. Samling kl. 1900.
 b) Det gis mulighet for å fly opp til A-sertifikat.

 5.7. Dugnad ? Mai?/Juni?
 a) Det er ønske fra flere i styret om å bygge en ny platting på sydsiden av klubbhuset. Midler til dette er 

satt av på budsjettet.
 5.8. Klubbmøte 7. juni

 a) Møtet holdes ute på flyplassen. Grilling, fri flyging. Samling kl. 1900.
 b) Det gis mulighet for å fly opp til A-sertifikat.

 5.9. Vingtorcup 4-5 juni
 a) Henning pleier å kjøre dette stevnet. Tore får bekreftet dato av Henning.

 5.10. Warbird/skala-treff
 a) Et forslag er lørdag 11. juni. Tore sender e-post til Tor med kopi til Kay om de vil arrangere i år også.

 5.11. Høsttreff 17. september
 a) Tore spør Ørjan om han vil ta dette i år. Forslag til aktivitet: Ballong / Limbo. Hva skal stevnet ha som 

tittel?
 5.12. Klubbmøte 6. september

 a) Møtet holdes ute på flyplassen. Grilling, fri flyging. Samling kl. 1900.
 b) Det gis mulighet for å fly opp til A-sertifikat.

 5.13. Tore Paulsen memorial pattern treff
 a) Foreløpig dato er 24 september. Espen er primus motor for dette stevnet som holdes på Jarlsberg 

flyplass.
 6.  Diverse

 6.1. Modellmønstring.
 a) Knut etterlyste denne aktiviteten som klubben hadde tidligere på klubbmøtene gjennom årtier. 

Diskusjonen gikk på problemer rundt bedømming av ARF-fly kontra selvbygde fly / ikke ferdige fly. 
Konklusjonen ble ikke å gå videre med denne aktiviteten nå. Pokalen setter vi på en hylle i 
klubbhuset.

 6.2. Pilotlisens.
 a) Roy tar opp et viktig punkt vedrørende sikkerhet. Skal Vingtor påby alle å ha A-bevis for å kunne fly 

på plassen vår? Han mener dette bør innføres straks og i inneværende sesong. Det var enighet blant 
styremedlemmene om intensjonen i dette. NLF forlanger ikke A-bevis pr tiden. Tore foreslår at 
klubben bør innføre dette over tid, f.eks over to år.
Klubben oppfordrer medlemmene til å ta A-beviset i løpet av sommeren 2016 og 2017. I 2018 skal 
alle ha A-bevis eller høyere for å kunne benytte klubbens flyplass alene. Klubben må engasjere seg i 
dette. Roy foreslår å sette opp en liste på hjemmesiden over tilgjengelige instruktører med 
telefonnummer. Jens har liste over instruktører og vil lage en slik liste. Det må innhentes aksept fra 
instruktører som skal føres opp som klubbinstruktører/eksaminatorer.

 6.3. Luftsportsuka.
 a) Roy er tildelt ansvaret for modellflydelen på Starmoen. Det er avtalt at Vingtor skal overta to 

modeller etter uka (40 size). Til gjengjeld skal Uka låne to radio og to fly fra Vingtor. Styret ga aksept 
for dette og mente dette er en god deal.

 6.4. Politiattest.
 a) Instruktører som trener folk under 18 år skal visstnok ha politiattest. Jens fikk i oppdrag å sjekke 

reglene nærmere og finne en praktisk løsning på dette for klubben.
 6.5. Reklamesegl

 a) Jens spør om det er behov for et eget reklame/klubb segl. Roy og Jens mener dette er en god ting å 
ha på stevner og treff. Det ble ikke tatt noen avgjørelse i saken.

 6.6. Spørsmål om regnskapet for 2015
 a) Roy hadde spørsmål om enkelte poster fra regnskapet for 2015. Han vil sjekke regnskapet på 

hjemmesiden nærmere. Espen kan sikkert være behjelpelig ved spørsmål.

Møtet avsluttet 21.55. Referent: Tore Jemtegaard
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