
VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

Hvor: Kontoret til Roy Nylander i Ryenstubben 2 kl. 19:00 til 20:15
Tilstede: Roy N., Lars,  Kay, Tore

 1. Godkjenning av Innkalling
 1.1. Roy N. ønsket velkommen og ba om kommentarer til innkallingen.

 a) Selv om dato for møtet var fastsatt i våres, måtte dessverre mange melde avbud i kveld.
 2. Gjennomgang av referat fra forrige møte

 2.1. Roy N. gikk gjennom referatet fra 25. august og følgende ble kommentert.
 a) Klubb effekter: Priser for jakker og de andre effektene er fastsatt og Ok. Priser og 

bestillingsrutine ligger på hjemmesiden. Effektene er lagret hjemme hos Roy N.
 b) Klubbmøte november: Møtet vi hadde på Forsvarets flysamling må betegnes som vellykket 

selv om kun 11 stk. stilte opp.
 c) Klubbtur utlandet: Kanskje ikke en hovedoppgave for klubbstyret. Det vi trenger er et par 

primus motorer. Kay og Tor kan være villige til å arrangere en slik tur. Et forslag til turmål er 
Duxford i Storbritannia. Andre forslag ble nevnt. Stemning for dette sjekkes på kommende 
klubbmøte.

 3. Saker til behandling
 3.1. Program for julemøte 1. des. 2015

 a) Roy N. sjekker opp at lokalene er ledige. Kan de stille med kokeplate og stor kjele?
 b) Vi kjører et tradisjonelt julemøte med pølsegryte og papirfly.
 c) Kay handler inn pølser med tilbehør, samt drikke.
 d) Tore handler inn kaffe og kaker.
 e) Roy N. handler premie til lotteriet.
 f) Tore tar med det nødvendige for å avholde VM i papirfly + premie her.
 g) Mulighet for video fremvisning? Roy N. sjekker en modellflyvideo fra et engelsk 

modellflystevne. Sørger for fremviser og PC.
 3.2. Innkalling til årsmøte

 a) Det er viktig å være tidlig ute med innkallingen til årsmøte. Derfor har det vært vanlig å legge 
denne med i innkallingen til desembermøtet. Dato for årsmøtet og frist for innmelding av 
saker ble fastsatt slik: Årsmøte 2. feb. 2016. Frist for innmelding av saker: 19 jan. 2016. Styret
holder møte 20. januar og sakspapirer sendes medlemmene rett etter dette.
Lars foreslo at en egen e-post med årsmøteinnkalling kan sendes rett over nytt år som en 
påminnelse.

 b) Roy N. kontakter valgkomiteen slik at de kan starte sitt arbeid.
 c) Roy N. ber også Espen med å starte arbeidet med årsregnskap og budsjett.

 4. Diverse
 4.1. Årshjul for sjekk av at viktige oppgaver blir utført.

 a) I desember skal julegaver deles ut til to av grunneierne ved flyplassen. Roy N. handler inn og 
reiser ut på førjulsbesøk.

 b) Tore foreslår at styret sjekker klubbens «Årshjul» på hvert styremøte for å hindre at viktige 
tidspunkter/hendelser blir uteglemt.

 4.2. Klipperen er levert til årlig service
 a) Kay kunne fortelle at han har levert klubbens gressklipper til service hos Follo 

Maskinforretning. Her ba han også om tilbud på en gressoppsamler.
 4.3. Flyging på Årungen også denne vinteren?

 a) Det ble anbefalt at denne ordningen videreføres også denne sesongen. Normalt kommer det 
en forespørsel fra lederen av Blackbird RC klubb.

Møtet avsluttet 20.15. Referent: Tore Jemtegaard
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