
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 21. JANUAR 2020

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore, Espen, Kay, Sigurd, Tom.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (5/12-2019)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
Vedtak: Referatet godkjent.

 2.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Kommentarer:  Status: Lukket

 a) Det er gjort enkelte små endringer i årshjulet. Endringene behandles på kommende årsmøte.
 b) Flyplass avgift er betalt.
 c) Ved en feil ble ikke økning av kontingenten, vedtatt på årsmøtet 2019, meldt inn til NLF på rett måte. 

Espen gjør et nytt forsøk snarest mulig.

 3. Status klubbmøter
 3.1. Møtelokaler: Status: Lukket

 a) Jens Kristian har bestilt møtelokaler frem til og med april måned.
 3.2. Møte-tema: Status: Åpen

 a) Det er fremmet forslag om at 3D-printing kan være et godt tema.
 b) Andre forslag til tema kan være førstehjelpskurs og LiPo lading.

Vedtak: Dette er opptil det nye styret og bestemme møte-tema.

 4. Årsmøte 2020
 4.1. Klubbens årsmelding. Status: Lukket

 a) Jens Kristian har laget en fin årsmelding som gir et godt bilde av klubbens aktiviteter gjennom året.
 b) Det ble funnet et par skrivefeil på personnavn som Tore retter opp før utsendelse til årsmøtet.
 c) Det ble også lagt til en linje under Sportslige aktiviteter da Geir Flesche har deltatt i F4H med godt 

resultat.
 d) Årsmeldingen ble så underskrevet av alle tilstedeværende.

 4.2. Øvrige årsmøtedokumenter. Status: Lukket
 a) Jens Kristian hadde tatt kontakt med Kjell Aanvik vedrørende møteleder jobben hvilket han takket ja 

til å ta.
 b) Vi fulgte rekkefølgen til årsmøtets saksliste og gikk igjennom regnskap, innkomne saker, kontingent 

budsjett og organisasjonsplanen.
 c) Tore sender saksdokumentene ut i uke 5.

 5. Valgkomiteens arbeid
 5.1. Valgkomiteens arbeid: Status: Lukket

 a) Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått. De har funnet to nye medlemmer til styret.
 b) Sigurd var litt usikker på om valgkomiteens formann hadde oppfattet rett ved forespørsel om han ville

være med videre.
Vedtak: Jens Kristian ber valgkomiteen ta kontakt med Sigurd på nytt for oppklaring.

 6. Diverse
 6.1. Steinheller ved mekkebord. Status: Åpen

 a) Eirik i klubben har tilgang til stein-heller som klubben kan kjøpe for en grei pris.
 b) Klubben bør spørre grunneier om tillatelse til å legge ned et større antall heller før arbeidet startes.

Vedtak: Styret takker ja til slike heller og ønsker å gå videre med saken.
 6.2. Rekruttering. Status: Lukket

 a) Det er bekymring for økende gjennomsnittsalder i klubben.
 b) Kay mener flyging i innendørshaller er et godt sted å rekruttere de unge.
 c) Espen fortalte om et mulig prosjekt og samarbeid mellom NLF og Tusenfryd. Det dreier seg om 

ungdom og flyging med droner.
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 d) Jens Kristian fortalte også om et forslag som var fremmet om å flytte Modellflyuka, som har vært på 
Starmoen, til Breivoll Gård. Prosjektet mangler initiativtakere.

 6.3. Microsoft Office. Status: Lukket
 a) Jens Kristian foreslo at klubben skulle kjøpe inn et abonnement på Microsoft Office. Dette for å 

forenkle arbeidet i styret vedrørende utveksling av tekst-filer, møteinnkallelser osv.
Vedtak: Det finnes  tilsvarende gratis Office pakker som er gode nok for vårt bruk.

 6.4. Vingtor hederstegn. Status: Åpen
 a) Espen kom med et forslag om å lage en årlig hederspris i klubben. Det kunne for eksempel være 

«Årets pilot» og kandidater som blir utvalgt kunne få et diplom og en flaske vin.
Vedtak: Sigurd og Jens Kristian påtok seg å utarbeide et slikt diplom.

Møtet avsluttet kl. 20:30
27.01.2020, Tore Jemtegaard

Side 2 av 2


	VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 21. JANUAR 2020
	Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
	Tilstede: Jens Kristian, Tore, Espen, Kay, Sigurd, Tom.

	1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (5/12-2019)
	1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket
	a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
	Vedtak: Referatet godkjent.


	2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
	2.1. Kommentarer: Status: Lukket
	a) Det er gjort enkelte små endringer i årshjulet. Endringene behandles på kommende årsmøte.
	b) Flyplass avgift er betalt.
	c) Ved en feil ble ikke økning av kontingenten, vedtatt på årsmøtet 2019, meldt inn til NLF på rett måte. Espen gjør et nytt forsøk snarest mulig.


	3. Status klubbmøter
	3.1. Møtelokaler: Status: Lukket
	a) Jens Kristian har bestilt møtelokaler frem til og med april måned.

	3.2. Møte-tema: Status: Åpen
	a) Det er fremmet forslag om at 3D-printing kan være et godt tema.
	b) Andre forslag til tema kan være førstehjelpskurs og LiPo lading.
	Vedtak: Dette er opptil det nye styret og bestemme møte-tema.


	4. Årsmøte 2020
	4.1. Klubbens årsmelding. Status: Lukket
	a) Jens Kristian har laget en fin årsmelding som gir et godt bilde av klubbens aktiviteter gjennom året.
	b) Det ble funnet et par skrivefeil på personnavn som Tore retter opp før utsendelse til årsmøtet.
	c) Det ble også lagt til en linje under Sportslige aktiviteter da Geir Flesche har deltatt i F4H med godt resultat.
	d) Årsmeldingen ble så underskrevet av alle tilstedeværende.

	4.2. Øvrige årsmøtedokumenter. Status: Lukket
	a) Jens Kristian hadde tatt kontakt med Kjell Aanvik vedrørende møteleder jobben hvilket han takket ja til å ta.
	b) Vi fulgte rekkefølgen til årsmøtets saksliste og gikk igjennom regnskap, innkomne saker, kontingent budsjett og organisasjonsplanen.
	c) Tore sender saksdokumentene ut i uke 5.


	5. Valgkomiteens arbeid
	5.1. Valgkomiteens arbeid: Status: Lukket
	a) Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått. De har funnet to nye medlemmer til styret.
	b) Sigurd var litt usikker på om valgkomiteens formann hadde oppfattet rett ved forespørsel om han ville være med videre.
	Vedtak: Jens Kristian ber valgkomiteen ta kontakt med Sigurd på nytt for oppklaring.


	6. Diverse
	6.1. Steinheller ved mekkebord. Status: Åpen
	a) Eirik i klubben har tilgang til stein-heller som klubben kan kjøpe for en grei pris.
	b) Klubben bør spørre grunneier om tillatelse til å legge ned et større antall heller før arbeidet startes.
	Vedtak: Styret takker ja til slike heller og ønsker å gå videre med saken.

	6.2. Rekruttering. Status: Lukket
	a) Det er bekymring for økende gjennomsnittsalder i klubben.
	b) Kay mener flyging i innendørshaller er et godt sted å rekruttere de unge.
	c) Espen fortalte om et mulig prosjekt og samarbeid mellom NLF og Tusenfryd. Det dreier seg om ungdom og flyging med droner.
	d) Jens Kristian fortalte også om et forslag som var fremmet om å flytte Modellflyuka, som har vært på Starmoen, til Breivoll Gård. Prosjektet mangler initiativtakere.

	6.3. Microsoft Office. Status: Lukket
	a) Jens Kristian foreslo at klubben skulle kjøpe inn et abonnement på Microsoft Office. Dette for å forenkle arbeidet i styret vedrørende utveksling av tekst-filer, møteinnkallelser osv.
	Vedtak: Det finnes tilsvarende gratis Office pakker som er gode nok for vårt bruk.

	6.4. Vingtor hederstegn. Status: Åpen
	a) Espen kom med et forslag om å lage en årlig hederspris i klubben. Det kunne for eksempel være «Årets pilot» og kandidater som blir utvalgt kunne få et diplom og en flaske vin. Vedtak: Sigurd og Jens Kristian påtok seg å utarbeide et slikt diplom.
	Møtet avsluttet kl. 20:30
	27.01.2020, Tore Jemtegaard



