
VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 16. NOVEMBER 2016

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00 til 21:00
Tilstede: Jens Kristian, Roy, Tore, Espen, Sigurd, Kristoffer.

 1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte (22/9-2016)
 1.1. Punkt 1.1.1 Stevneaktivitet. Status: Lukket.

 a) Jens Kristian tar på nytt opp dette med interesse for et seilflystevne. 
Vedtak: Helt Ok, men vi må ha en arrangør/primus motor til å gjøre forberedelsene og 
avvikle stevnet.

 1.2. Punkt 2.2.1 Årshjulet. Status: Åpen.
 a) Viktig oppgave i årshjulet for desember er julegaver til grunneier og nabo.

Vedtak: Jens Kristian følger opp dette punktet.
 1.3. Punkt 7.7.1 Værstasjon. Status: Lukket.

 a) Tore fortalte at flere av de fremmøtte på medlemsmøtet i oktober ønsket en slik stasjon satt 
opp på flyplassen. Medlemmene mente klubben burde bruke penger på dette.
Vedtak: Det ble vedtatt at saken tas opp som et diversepunkt på kveldens styremøte.

 1.4. Punkt 9.9.1 Valgkomité. Status: Åpen.
 a) Det er viktig at valgkomiteen starter sitt arbeid så raskt som mulig. Men det ble noe 

diskusjon rundt dette med styrets sammensetning/oppgaver. Mulig vi bør dele opp noen 
verv og endre titler/oppgaver. En bedre tittel for flyplassansvarlig kan mulig være 
Anleggsansvarlig. HMS oppgaven burde kanskje ligge hos Skolesjefen osv.

 b) Har vi for mange styremedlemmer? Vingtors lover behøver kun å inneholde et minimum av 
styremedlemmer mens det i Organisasjonsplanen er fritt frem for å ha flere folk med i styre 
og stell.

 c) Roy tar opp spørsmålet om hvem som har stemmerett i styret. Hvordan er det i andre 
klubber, uansett idrett?

 d) Tore mener det hadde vært bra om vi lagde en type stillingsinstruks til f.eks. flyplassjef og 
skolesjef osv.
Vedtak: Tore vil så snart som mulig lage et utkast til slik tekst. Forslaget sendes 
styremedlemmene på e-post. Jens tar kontakt med valgkomiteen så snart Tore er ferdig med 
sitt arbeid.

 2. Gjennomgang av regnskap for 2016
 2.1. Gjennomgang av regnskap så langt i år. Status: Åpen.

 a) Espen går igjennom regnskapet punkt for punkt og forteller at han ønsker å legge om 
layouten noe slik at regnskap og budsjett blir lettere å følge og sammenligne. Målet er å 
gjøre det enklere å følge hva som er brukt av midler i forhold til hva som er budsjettert.

 b) Det ble presisert at vi betaler flyplassleie til en person (Grunneier) samt nabokompensasjon 
til to personer. I tillegg gis det julegaver til to personer (Grunneier og nabo i syd).

 c) Espen mener traktorfondet nå er stort nok: kr 40.000,-. Roy og Jens mener derimot beløpet 
på kr 10.000,- som vi avsetter på traktorfondet hvert år bør stå uendret.

 d) En stor utgift neste år vil være ny redskapsbod. Pris i størrelseorden kr 25.000,-. Vi ønsker oss
en 20 fot metall container.

 e) Om containeren blir rimeligere enn dette, foreslås det at differensen går inn i traktorfondet.
 f) Espen mottar ros for jobben med regnskapet.

Vedtak: Espen har regnskapet for 2016  og budsjett 2017 under kontroll. Behandles videre på
neste styremøte.
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 3. Planlegge klubbmøter
 3.1. Julemøte. Status: Lukket.

 a) Jon Gunnar har takket ja til å komme og er bedt om å snakke litt om det som skjer ute i 
verden når det gjelder forskjellige myndigheters lovarbeid vedrørende droner og modellfly.

 b) Pølser og drikke vil bli servert. 
Vedtak: Jens Kristian handler pølser, lomper, brød ++. Det må arrangeres en kokeplate og 
kjele for trekking av wienerpølser.

 c) Vi forsøker å få til Vingtor Mesterskap (VM) i papirfly.
Vedtak: Tore står for dette med utstyr og premie.

 d) Loddsalg. Espen tilbyr seg å donere en Magnum flaske vin for utlodding.
Vedtak: Espen sørger for at flasken er tilstede på julemøtet og tar initiativ til loddsalget.

 3.2. Februar-møtet – Årsmøte. Status: Åpen.
 a) Februar møtet er klubbens årsmøte. Selve gjennomføringen av årsmøtedelen pleier normalt 

å gå ganske raskt for seg og Tore spør om vi også bør ha et annet emne på møtet.
 b) Det fremmes forslag om å vise noen videoer fra YouTube.

Vedtak: Det ble ingen avsluttende konklusjon i saken nå.
 3.3. Mars-møtet. Status: Åpen.

 a) Espen foreslår av vi får noen til å snakke om droneracing. Dette er en ny sport hvor 
utviklingen skjer hurtig.

 b) En Magnus Kjærstad skal være god på dette. Jon Gunnar kan spørres om hvem som er 
eksperter på området.
Vedtak: God ide. Vi venter nærmere for kontakt med foredragsholder.

 3.4. April-møtet. Status: Åpen.
 a) Jens Kristian lurer på om en utflukt kan være på sin plass. Tore nevner at Proxy dynamic kan 

ta i mot besøk i sine lokaler. Det er firmaet som utvikler disse små helikoptrene som selges til
militære i flere land.

 b) Andre forslag er Tore Thoresen om full size acro og Per Strømmen om full size flyging 
generelt.
Vedtak: Gode ideer. Vi venter nærmere for kontakt med foredragsholdere.

 3.5. Mai-møtet. Status: Lukket.
 a) Utemøte på plassen.

 4. Bestille nye klubbmerker, vimpel og jubileumskrus
 4.1. Vingtor merker. Status: Åpen.

 a) Tore viste frem et forslag til layout på klubbmerke med denne teksten under «Vingtor 60 år 
1957 – 2017». Forslaget ble godt mottatt.
Vedtak: Tore kontakter NLF sitt faste trykkeri (Vangberg) for innhenting av priser for to stk. 
størrelser 80 mm og 50 mm. 100 stk av hver.

 4.2. Vingtor vimpel. Status: Åpen.
 a) En vimpel koster i størrelsesorden kr. 1000,-. Jens Kristian har undersøkt pris hos leverandør.

Vedtak: Jens Kristian legger inn bestilling på en slik vimpel/segl.
 4.3. Krus med logo. Status: Åpen.

 a) Det er foreslått at en minneartikkel kunne være et krus med Vingtorlogo. Espen foreslår at vi 
kunne bestille fra det samme firmaet som lager koppene for TrollCup.
Vedtak: Jens Kristian sjekker med dette firmaet om priser.
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 5. Vingtors 60 års jubileum 2017
 5.1. Jubileumsfest.  Status: Åpen.

 a) Det vises til referat fra forrige styremøte.
 b) Styret mener det er en god ide å holde en festmiddag for klubbens medlemmer med følge. 

Rett tidspunkt vil være på høsten. F. eks. fredag 6. oktober 2017. 6. oktober skal være datoen
klubben ble tatt opp i NLF (NAK).
Vedtak: Styret jobber videre med saken. Bindende påmelding. Interesse blant medlemmene 
forespørres på årsmøtet i februar.

 5.2. Jubileumsstevne.  Status: Åpen.
 a) Espen og Roy synes det er en god ide å avholde et jubileumsstevne ute på flyplassen. De 

tenker seg et stort stevne for å vise bredden av modellfly gjennom 60 år.
 b) Stevnet rettes mot publikum og besøk utenfra.
 c) Tore synes ikke dette er noen god ide. Viser til trangt depot og få parkeringsmuligheter samt 

vårt noe tynne leieforhold. Vi bør gå forsiktig i dørene. Tore tenker også at det vil være 
vanskelig å finne rett person til å ta på seg ansvar for et slikt stort arrangement.

 d) Både Espen og Roy mente dette ikke var noe problem og kunne selv tenke seg å dra et slikt 
stevne i havn.
Vedtak: Endelig avgjørelse avventes. Styret avventer saken.

 6. Behandle forespørsel om brøyting av stripa i vinter
 6.1. Holde flyplassen fri for snø.  Status: Lukket.

 a) Det er kommet en forespørsel om å holde stripa fri for snø i vinter.
 b) Det er mulighet for å montere et snø-skjær foran på gressklipperen. Problemet er at skjæret 

ikke vil være så stort og det vil ikke være praktisk mulig å brøyte hele stripa. Det må i så fall 
benyttes snøfresere. Kanskje to for å brøyte innen rimelig bruk av tid.

 c) Det er større kostnader forbundet med dette og det er ikke rom i budsjettet nå.
 d) Ved is på Årungen, er Vingtor med på å spleise på snøfresing der.

Vedtak: Styret anbefaler ikke brøyting på klubbens flyplass om vinteren.

 7. Diverse
 7.1. Anskaffe og montere nettbasert værstasjon på flyplassen. Status: Lukket.

 a) Det er ytret ønske fra flere av medlemmene at en værstasjon er ønskelig på flyplassen. Man 
ser for seg en værstasjon med bilder tilgjengelig over Internett.
Vedtak: Styret anbefaler ikke å sette opp en slik værstasjon pr. i dag. Det ville innebære 
betydelige kostnader ved innkjøp pluss at det vil bli problemer med vedlikehold og 
oppfølging. Det påpekes også at man må ha tillatelse fra myndighetene ved montering av 
kamera for overvåking. 

 7.2. Neste styremøte.  Status: Åpen.
 a) På klubbens neste styremøte må årsmøte planlegges. Årsmøte vil være 7. februar.  Jens 

Kristian foreslår andre uken i Januar.
Vedtak: Neste styremøte holdes tirsdag 10. januar.

Møtet avsluttet kl 21:00

Tore Jemtegaard
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