
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 28. FEBRUAR 2018

Hvor: Hjemme hos Jens Kristin  kl  8:00l
Tikstede: Jens Kristinn  oyn Sigurdn Kristofern Toren Espenl

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (17/1-2018)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 i) Kommentir p tl 2l2 Møteko iker: Ditoer for 20 8 er be refetl
 b) Kommentir p tl 7l2 Vingtors hjemmeside: Hisse hjekper oss videre med drif iv sidenl Hisse foreskår 

å fyte siden tk simme irrmi hvor vi hir vårt domene i digl
 c) Kommentir p tl 7l3 Stind på E ebergmessi: Vi må ti ti  i dete tdkigere neste årl

Vedtak:  eferitet god jentl

 2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Vedrørende hjemmesiden. Status: Åpen

 i) Hjemmesiden må oppditeres med informisjon om medkemmer i nyt styre og revisorerl
Vedtak: Tore oppditerer hjemmesidenl

 3. Konstituering av styret. Gjennomgang av oppgaver.
 3.1. Fordeling av oppgaver: Status: Lukket

 i) Jens to  for seg styrets oppgiver ski  det vir i 20 7
Vedtak: Styret opprethokder simme fordeking iv oppgiver som i forl

 3.2. Innkjøp av kafe og kaker klubbmøtene. Status: Lukket
 i) Tore hir hit insvir for dete i irre fem år og øns er ivkøsningl Ingen vir interessert i å overtil

Vedtak: Tore fortseter viderel
 3.3. Loddsalg på klubbmøter. Status: Lukket

 i) Det foreskås å stirte med koddsikg (Føre nivn opp i koddbo )l  oy sier hin godt  in stå for dete 
prosje tetl
Vedtak:  oy tir insviret for koddsikg og premierl Overtir  kubbens koddbo  fri Torel

 4. Status klubbmøter. Vinter/vår 2018
 4.1. Møte 6. mars. Status: Lukket

 i) Jens Kristin går igjennom teorien og  rivene tk A-bevisetl
 b)  oy sender over en redigert presentisjon tk Jens Kristinl

 4.2. Møte 10. april Status: Åpen
 i) Thorbjørn  ommer  0l iprikl Presenterer nyheterl

 4.3. Møte 1. mai. Ute-møte (Sjekk dato) Status: Åpen
 i) Det foreskås å gjenti su sessen med koppemir ed/ jøp og sikgl

 4.4. Klubbefekter Status: Lukket
 i) Det er øns e om it  kubbefe ter tis med på møtenel

 5. Dugnad på fyplass og container
 5.1. Containeren. Status: Åpen

 i) Det foreskås å sveise fist noen ører innvendig tk å kegge trebjek er pål
 b) Jens Kristin kufer tin en om å kige ti  fri bri  i og over tk contiinerenl
 c) Det er stor fire for it et ski t ti   in bki tit iv vindenl
 d) Espen foreskår å sete opp et mindre ti  over sekve kidebretetl
 e) Det eterstrebes  un et sted hvor kedninger går ut og inn iv contiinerenl Kibekgjennomføring under 

ti l
 f)  oy tkbyr seg å gjøre sveisejobben som s ik tkl Vekdig bri!
 g) Når s ik dugniden være?

Vedtak: Eter pås e en gingl Hvi med første hekgi eter pås e?
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 6. Værstasjon på fyplassen
 6.1. Bestlling av utstyr. Status: Åpen

 i) Jens Kristin viser på Hokfuys hjemmeside hvi som s ik tk iv utstyrl
 b)  oy tpser om it Peter rrindt i  kubben er eke tri er og  in være vikkig tk å hjekpe tk med oppset iv 

sokpinek og kidestisjonl
 c) Akke midkene som er  ommet inn fri  ronerukkingen benytes ved  jøp nål

Vedtak: Espen tir jobben med å bestkke utstyret fri forhindkerenl Vi bestkker gins e fukk pi  el

 7. Investeringer og budsjet 2018
 7.1. Investeringer. Status: Lukket

 i) Di  kubben nå hir mindre midker på bo n foreskår Jens it vi hokder større inn jøp nede dete åretl
 b) Espen foreskår å  jøpe minerikvinn i Sverigel Det  in gi bedre overs udd ved sikgl

 8. Diverse
 8.1. Terminliste 2018. Status: Åpen

 i) Espen tir  onti t med Kåre Teppen om hin vik dri et s iki sommerstevnel Dito forskig:  6l juni ekker 
den 30l junil

 b) Høst-trefn forskig 25l iugustl Tore  onti ter Ørjin om stevnetl Simme oppkegg som sistl
 c) Sigurd kurer på om det er interesse for Sport ekker risic bkint de som fyr og trener kit med typis e I-

MAC modekkerl Sigurd tir dete opp med «gjengen»l

Møtet ivskutet  kl 2 00
 3l03l20 8n Tore Jemtegiird
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