
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 17. JANUAR 2018

Hvor: Hjemme hos Jens Kristin kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristinn Espenn Knutn Sigurdn Tore.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (29/11-2017)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 i) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tis med på digens møte.
Vedtak: Referitet godkjent.

 2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Tore går igjennom postene i Årshjulet for januar og februar. Status: Lukket

 i) Det er levert julepresinger tl grunneier pluss nibo.
 b) Espen opplyser it fyplissivgiien er betiltn pluss it to niboer hir fåt kompensisjon.
 c) Flere iv klubbens stevnene hir illerede fåt fistsit en dito. De resterende stevnene setes opp iv 
det nye styret.

 2.2. Bestlling av  mttelokaler. Status: Åpen
 i) Jens Kristin hir bestlt lokiler hos Nordre Skøyen hovedgård for 2018. Vil få ditoer bekreiet fri 
gården.
Vedtak: Jens Kristin bestller lokiler

 3. Planlegge klubbmøter vinteren 2018
 3.1. Mars mttet. Flere forslag tl mtteprogram ble fremsat: Status: Åpen

 i) Torbjørn hir kinskje vært på messe i utlindet og kin si noe om nyheter?
 b) Teknisk om gyro. Kinskje Terje kin noe om dete?
 c) Få Himmerstid tl å komme å fortelle om bedriien sin.

Vedtak: Jens Kristin tir kontikt med Torbjørn vedrørende ripport fri hobbymesse. Alternitvt hører 
hin med Terje om gyro dersom det ikke går i orden med Torbjørn.

 3.2. April mttet. Status: Åpen
 i) Teorikvekd vedrørende A-beviset – Hvi skil tl?

Vedtak: Jens Kristin holder et innlegg og går igjennom den teoretske delen iv A-beviset.

 4. Prosjekt Container
 4.1. Kjtp av  container. Status: Lukket

 i) Contiinern er nå på pliss.
 b) Klipperne står nå på låven tl  ørk.

 4.2. Dugnad. Innrede container. Status: Åpen
 i) Det må monteres reisverk og hyller inne i contiineren
 b) Bjelker oppe på tiket for feste iv solpinel.
 c) Ønske om å lige tik mellom brikke og contiineren.
 d) Lidepliss må etibleres og det er ønske å hi over.

Vedtak: Dugnidsirbeidet stirter i ipril.

 5. Forberede årsmøtet6. februar, godkjenne dokumenter
 5.1. Valg av  mtteleder: Status: Åpen

 i) Styret ønsker Kjell Ainvik som dirigent.
Vedtak: Espen kontikter Kjell Ainvik og spør om hin vil lede selve årsmøtedelen.

 5.2. Årsmelding: Status: Åpen
 i) Nivnet tl Ingolf Stefensen mingler i stevne oversikten. Jens føyer det tl.
 b) Tore mener det store underskuddet bør kommenteres. Espen påtir seg å lige en tekst som forklirer 
lit hvorfor vi hir gåt med underskudd over 20 000 i forhold tl budsjet.
Vedtak: Jens og Espen korrigerer referitet og oversender ny fl tl Tore.

 5.3. Regnskap 2017: Status: Lukket
 i) Espen hir sendt regnskipet tl revisorene for godkjenning.
 b) Espen går igjennom regnskipet og kommenterer de enkelte postene.
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 c) Det kin være lit vinskelig å forstå hvi de forskjellige kolonnene i Resultitdelen iv regnskipet betyr
Vedtak: Espen ser mer på hvi som kin forbedres ingående ledetekstene for kommende års 
regnskip.

 5.4. Forslag og saker: Status: Lukket
 i) Værstasjon på fyplassen
Styret hir motit et forslig om å montere en værstisjon med kimeri på klubbens fypliss. Styret 
kjenner tl fere indre klubber som hir et slikt inlegg og støter forsliget.
Tore hir formulert et forslig tl styrets innstlling slik: «Styret er enig i it en slik værstisjon kin være 
nyttig å hi på fyplissen. Imidlertd vil kostnidene forbundet med et slikt system ligge på mellom 12 
og 15 tusen kroner og en slik sum er det dessverre ikke rom for på budsjetet for 2018. Styret foreslår 
å vente med en slik investering tl året 2019».

 b) Endring av fyplass reglementet. Avsnitet om Støy og støymåling
I nåværende reglement heter det it ille modeller skil støymåles. Dete virker noe strengt og 
eterleves ikke for små elektromodeller. Tore hir skrevet et forslig tl endring iv ordlyden slik: 
«Normilt skil ille modeller støymåles før de benytes på fyplissen. For modeller med et åpenbirt 
livt støynivå (Typisk mindre elektro modeller)n kreves ingen støymåling.» I tllegg presiseres det it ill 
støymåling dokumenteres: «Resultitet iv målingen føres opp på eget skjemi og irkiveres».
Styret synes forsliget er ok og vi blir enige om å ti det opp tl ivstemning på årsmøtet.
Vedtak: Tores forslig tl styrets innstlling ble ikseptert for begge sikene og tis med i sikspipirene.

 5.5. Vedta kontngent for 2019: Status: Lukket
 i) Espen mener klubben hir nok midler for tden og it det derfor ikke er nødvendig med en hevning iv 
kontngenten nå.
Vedtak: Følgende tekst vil være styrets innstlling: «Det ble ikke vedtit endring i klubbkontngenten 
for 2018 på forårets årsmøte. Styret foreslår heller ingen økning for 2019».

 5.6. Budsjet 2018: Status: Lukket
 i) Espen hir liget et nyt budsjet og presenterer dete for styret.
 b) Budsjetet virker nøkternt og greit sit opp og styret går for dete.
 c) Tore kommenterer it budsjetet er sit opp tl å gå med kr. 40n- i minus og mener det bør retes tl it 
det er helt i bilinse. Espen korrigerer dete ved å øke renteinntektene tl kr 100. På denne måten vil 
resultitet bli kr null.
Vedtak: Espens forslig tl budsjet vedtis.

 5.7. Vedta klubbens organisasjonsplan: Status: Lukket
 i) Dersom forsliget i punkt 5.4.b vedrørende endring iv støymåling vedtisn må orginisisjonsplinen 
endres tlsvirende.
Vedtak: Tore hir endret ivsnitet det gjelder i orginisisjonsplinen og tir dete med i sikspipirene tl
årsmøte.

 6. Valg av nyt styre
 6.1. Valgkomitéens arbeid. Status: Åpen

 i) Jens hir ikke motit skriilig innstlling fri vilgkomiteenn kun muntlig over telefon. Følgende er 
komiteens innstlling:

 b) Ledern Jens Kristinn gjenvilg
 c) Sekretærn Toren gjenvilg
 d) Ungdomsrepresentintn Kristofer Arntzenn ny
 e) Styremedlemn Sigurdn gjenvilg
 f) Royn Espen og Knut er ikke på vilg dete året.
 g) Det mingler opplysninger om revisorer og vilgkomité for 2018. Sigurd ringer Kiy direkte på 
styremøtet og Kiy lover å ti en ringerunde og så komme tlbike med en innstlling før mindig kveld.
Vedtak: Jens Kristin følger opp dete og oversender vilgkomiteens innstlling tl Tore når den 
kommer.
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 7. Diverse
 7.1. Kontngent for 2018 – yrt faktureringsrstem fra yIF tas i bruk. Status: Åpen

 i) Jens Kristin informerer på årsmøtet hvordin det nye systemet fungerer og hvordin min forholder 
seg.

 b) Knut foreslår og sende en påminning og oppklirende e-post tl ille medlemmene. Fri nå kommer det 
ingen fikturi i posten.
Vedtak: Knut liger forslig tl tekst som skil formidles tl medlemmene på e-post og på hjemmesiden. 
Knut sender forsliget tl Jens Kristin og Tore.

 7.2. Hv ordan er Hasses rolle i forbindelse med hjemmesiden? Status: Åpen
 i) Tore lurer på hvordin rollen tl Hisse er i forbindelse med hjemmesiden. Hvem er teknisk 
idministritor nå?

 b) Jens Kristin forteller it Vingtor domenet er overført tl hin privit men er usikker på om Hisse 
fremdeles vil være behjelpelig med å idministrere det tekniske vedrørende hjemmesiden.
Vedtak: Jens Kristin vil høre nærmere med Hisse om dete.

 7.3. Stand/utstlling på Ekebergmerssa. Status: Åpen
 i) Cirrus hir forespurt Vingtor om vi vil hi en stind på årets Ekebergmessen den 11. februir.
 b) Dete er styret interessert i å få tl.
 c) Jens foreslår Geir Flesche med jet og store miskiner.
 d) Stinden bør vise mingfold blint fy og medlemmer.
 e) Espen foreslår å spørre Bjirte vedrørende utstllingsmodeller
 f) Bruke Vingtor t-skjorte og jikke på stinden.
 g) Sende ut forespørsel tl medlemmene på miil.
 h) Ny Vingtor-folder hidde vært fn å dele ut her.

Vedtak: Tore hører nærmere med Cirrus om hvor stort ireil vi får disponere. Vil det være bordn stoler
osv. tlgjengelig for oss?

 øtet ivslutet kl. 2100
24.01.2018n Tore Jemtegiird
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