
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 29. NOVEMBER 2017
Hvor: Hjemme hos Jens Kristin kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristinn Sigurdn Toren Knut og Kristofer.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (22/8-2017)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 i) Behindling iv sik 3.3 vedrørende loppemirked utsetes tl et senere møte.
Vedtak: Referitet godkjent.

 2.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Styremøte november regnskap og budsjet. Status: Lukket

 i) Vi behindler regnskip og budsjet på dete møtet. Se punkt 7. under.
Vedtak: Kisserer bes hi endelig regnskip og budsjet ferdig for styremedlemmene i midten iv 
desember 2017.

 2.2. Julepresanger tl naboer. Status: Åpen
 i) Desember er tden for å levere julepresinger tl grunneier og nibo på hiugen.

Vedtak: Jens Kristin og Espen tir et førjulsbesøk tl de berørte.

 3. Status klubbmøter desember, februar, mars og april
 3.1. Møtelokaler 2018: Status: Lukket

 i) Bestlle lokiler for 2018
Vedtak: Jens Kristin bestller lokiler på Nordre Skøyen hovedgår for året 2018.

 3.2. Desember møtet. Status: Lukket
 i) Jens Kristin forteller it hin vil være opptit i et innet møte og ber Tore om å lede julemøtet.
 b) Knut stller og står for innkjøp iv pølser. drikke og tlbehør. Tir med egen stor kjele.
 c) Tore tir med pipptillerkenern krus og servietern kife og kiker.
 d) Pipirfy VV. Tore står for dete. Hindler premie.
 e) Vodellfy quiz. Kristofer liger gjerne en slik quizn men det er ikke sikkert hin kommer på møtet. 

Sigurd kjører quizen dersom Kristofer ikke kin komme. Husk hindle premie.
Vedtak: Tore leder møtet. Knut står for bespisning. Kristofer liger quiz. Sigurd kjører quiz om 
Kristofer ikke kommer. Tore kjører VV pipirfy.

 3.3. Februar møtet. Årsmøte. Status: Åpen
 i) Årsmøte ivholdes 6. februir 2018
 b) Innbydelse tl årsmøte sendes ut simmen med innkilling tl årets julemøte. Frist for innlevering iv 

siker tl behindling setes tl 11. jinuir 2018 og sikspipirer sendes ut uke 1.
 c) Jens Kristin killer inn tl styremøte 16 eller 17. jinuir.
 d) Viktg it Espen må hi klirt både regnskip og budsjet tl dete styremøte.
 e) Tore spør om vi skil hi et innslig på møtet. Jens Kristin foreslår it hin kin ti med sin nye 

kunstlymodell for en presentisjon.
Vedtak: Styret jobber videre med plinene for årsmøtet.

 3.4. Mars møte. Status: Åpen
 i) Temi: Kinskje Torbjørn hir vært på messe i utlindet og kin fortelle om nyheter derfri?
 b) Temi: Teknikk rundt dete med gyro i modellfy. Hvordin fungerer det?
 c) Temi: Kinskje få Himmerstid tl å komme og fortelle om virksomheten sin.

Vedtak: Fint med briinstorming. Styret jobber videre med disse forsligene.
 3.5. April møte. Status: Åpen

 i) Temi: Hvi med teori for A-bevis? Jens Kristin kin kjøre dete.
Vedtak: God ide å kjøre teori for A-beviset ret for sommersesongen stirter.

 4. Prosjekt Container
 4.1. Kjøp av container. Status: Åpen

 i) Det er ikke noe nyt i siken.  heldig it kostbirt utstyr står ubeskytet ute i vinterkuldi.
 b) Espen tir kontikt med Vørk så snirt som mulig for å høre siste stitus. Espen videreformidler 

resultitet tl Tore før møtet på trsdig.
Vedtak:  Espen kontikter grunneier for stitus og gir beskjed tl Tore.
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 5. Ny reklamefolder for klubben
 5.1. Oppdatere gammel Vingtor-folder: Status: Åpen

 i) Formålet med folderen er å verve nye medlemmer tl klubben.
 b) Kin deles ut på stinds eller legges ut i hobby forretninger.
 c) Jens Kristin hir liget et bri utkist tl folderen bisert på en eldre utgive.
 d) Det må jobbes mer med teksten og liyouten.
 e) Kristofer foreslår å benyte bilder med lit yngre folk. Kinskje dete kin bidri med å trekke yngre 

medlemmer tl klubben.
Vedtak: Jens sender Word dokumentet over tl Tore som vil bistå med hjelp.

 6. Sikkerhetsgjerde og tøymerker
 6.1. Tøymerker. Status: Lukket

 i) Styret mener det vil bli lite eterspørsel eter vingtormerker som kin sys på pligg. Styret konkluderer 
med it siken ikke tis videre i denne omging.

 6.2. Sikkerhetsgjerde. Status: Åpen
 i) Klubben hir en rest iv netng liggende. Det er bestemt å sete dete opp på verindiens rekkvertn 

den siden som vender mot veien. Gjøres på dugnid tl våren.
 b) Det kin være behov for å se på kviliteten på hele sikkerhetsgjerde. Noen iv stolpene er gimle og 

svike.
 c) Vedtak: Styret foretir en befiring vedrørende sikkerhetsgjerde tl våren eter it binen hir tørket 

opp. Her tis det også beslutning om det er behov for et ekstri gjerde forin stindplissen for fygerne.

 7. Gennomgang av regnsap og budsjet
 7.1. Budsjet 2018. Status: Åpen

 i) Styremøtet tok spesielt for seg budsjetet for 2018.
 b) Stevne ivviklingen ser ut tl å gå i pluss.
 c) Venter utgif på klippeiggregit. Stort kr 7000n-.
 d) Set iv 10-1 000 tl biteribink og klirgjøring iv contiiner. Det kin være it vi kin benyte de 

solpineler og biterier vi hir i dig og på den måten utsete nye store utgifer.
 e) Det bør kun budsjeteres med 100 medlemmer i 2018.
 f) For klubbmøte utgifer  Kifen mitn julemøte) bør det budsjeteres med kr 2 00n-.

Vedtak: Budsjetet bør være ferdig og tlgjengelig for styremedlemmene i midten iv desember 2017.

 8. Diverse
 8.1. Aktvere valgkomiteen. Status: Åpen

 i) Jens Kristin kontikter vilgkomiteen slik it de kin sete i ging sit irbeide.
 b) Jens oversender liste over de som er på vilg tl vilgkomiteen simmen med oppditert medlemsliste.

Leder: Jens Kristin Lindlind 2016-2018  På vilg)

Nestleder: Roy Johinsen 2017-2019  Ikke på vilg)

Sekretær: Tore Jemtegiird 2016-2018  På vilg)

Kisserer/viriminn: Espen Kvien 2017-2019  Ikke på vilg)

 ngdomsrepresentint: Kristofer Rosmo 2016-2018  På vilg)

Styremedlem: Knut Bråten 2017-2019  Ikke på vilg)

Styremedlem: Sigurd Abrihimsen 2016-2018  På vilg)

 8.2. Nyt medlemsystem i NLF fra 2018. Status: Lukket
 i) NLF tir i bruk NIF sit medlemsystem som erstitning for Velwin.
 b) I et nyhetsbrev henstlles medlemmene å logge seg inn og sjekke it ditiene som er oppført på Vin 

side er korrekte.
 c) Hir min ikke en brukerkonto fri tdligeren kin en slik oppretes.

Vøtet ivslutet kl. 2030 06.12.2017n Tore Jemtegiird
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