
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 20. JANUAR 2021

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Kåre (Teams), Jens Kristian, Tore, Tom (Teams), Terje (Teams), Kay, Espen (Delvis Telf).

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (25/11-2021)
 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. Vedrørende flyplass leie. Status: Åpen

 a) Det ble usikkerhet om leien er betalt. Dette må avklares med Espen før saken lukkes.
Vedtak: Status betaling avklares med Espen.

 3. Planlegge klubbmøter
 3.1. Andre møteaktiviteter. Status: Åpen

 a) Feb: Årsmøte
 b) Mars: Ikke fastsatt
 c) April: Ikke fastsatt

Vedtak: Vanskelig å bestemme klubbmøter i korona-tiden

 4. Dugnader 2021
 4.1. Følgende oppgaver prioriteres vår og sommer 2021: Status: Åpen

 a) Vask og maling av klubbhus
 b) Flere oppgaver venter. Se tidligere referater

Vedtak:  Detaljer planlegges senere

 5. Planlegge årsmøtet
 5.1. Møtested og form. Status: Lukket

 a) Pga pandemien vil årsmøtet i år foregå på Microsoft Teams.
 b) Om mulig, kan de som har anledning møte fysisk frem i møtelokalet. Eventuelt kan de av styret som 

har anledning, møte hos Jens Kristian.
 c) Terje kan ikke delta før etter kl 19:30.
 d) Tore sender ut sakspapirer i uke 4.
 e) Jens Kristian sender ut invitasjon til Teams-møte uken før møtet starter.

Vedtak: Årsmøtet foregår på Microsoft Teams
 5.2. Møteleder: Status. Lukket

 a) Jens Kristian har kontaktet Kjell Aanvik om ordstyrer jobben.
Vedtak: Kjell Aanvik har sagt ja til ordstyrer jobben.

 5.3. Årsmøtepunkter. Status: Åpen
 a) 1, 2, 3 Ok.
 b) 4. Årsmelding. Alle hadde lest Jens Kristians årsmelding. Kåre sin merknad om hvem som hadde 

oppgave som junioroppmann ble korrigert. 3 stk. signerer fysisk.
 c) 5. Regnskap. Traktorfondet er på kr. 40.000,-. Fondet kan også benyttes eventuelt til kjøp av 

snøfreser. Penger ikke benyttet i fjor, flyttes over til årets budsjett. Ellers ingen merknader.
 d) 6. Forslag og saker.

Vi gikk igjennom Tores oppstilling av forslag til endringer i flyplassreglementet vedtatt på tidligere 
styremøter.

Flyging og åpningstider
-Vedrørende endring i grense for tre fly i luften samtidig, motor volum endres fra 30 til 35 ccm.
-Antall fly i luften og grenser for støy kan avvikes ved stevner og treff om varslet på forhånd.
-Turbin modeller begrenses til tirsdager. Krav om støy under 86 dB.
Støy og støymåling
-Godkjent støymåling har en varighet på to år. Ny måling må utføres. Også ved eierskifte.
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-Vi avventer elektronisk lagring av måleskjema. Bør testes ut i praksis før implementering.
-Vi merker måleskjema med telefonnummer til flyets eier for enklere kontakt.
-Vi setter skille-ark inn i målepermen mellom hvert år. Jens Kristian tar jobben med dette.
Registrering og merking
-Krav om registrering hos Luftfartstilsynet legges inn i reglementet.
Rapportering av hendelser
-Rapportering av uhell tas inn i reglementet.

Vi ber årsmøte om aksept for innhold og utforming av endringene.
 e) 7. Fastsette medlemskontingent 2022

Vi går inn for ingen kontingent økning for 2022.
 f) 8. Vedta budsjett for 2021

Espen hadde laget et bra forslag til budsjett. Vi ringte Espen vedrørende posten Flyplass og Annet. 
Denne posten gjelder bla. annet batterier og solpanel ute på flyplassen. Styret ønsker å anskaffe en 
hjertestarter og det ble bestemt å øke denne posten med kr. 10.000,- til kr 25.000,-.
Vi ber årsmøte om aksept for budsjettet.

 g) 9. Organisasjonsplan
Kåre påpekte en rettelse vedrørende klubbens flyplass adresse. Nytt kommunenavn er Nordre Follo.
Tore redegjorde for forslag til endringer i fire avsnitt. 5.2.l Styrets funksjon, 5.3 Årshjulet, 6.1 
Æresmedlemmer og 8.1 Flyplass reglement.
Styret ber årsmøte om godkjenning av rettelsene.

 h) 10. Valg
Jens Kristian gjennomgikk innstillingen fra Valgkomiteen. Ingen hadde bemerkninger til forslagene.

 6. Behandle regnskapet for 2020
 6.1. Regnskap 2020. Status: Lukket

 a) Saken er allerede behandlet under forrige sak punkt 5.3.c.

 7. Lagring av måleskjema / Sporingsliste / Vinterdrift / Pris kioskvarer
 7.1. Støymåleskjema. Status: Åpen

 a) Tore foreslår å avvente implementering av elektronisk lagring av måleskjemaene. Tores applikasjon er 
nesten ferdig, men må testes ut med større mengder ekte data og andre brukere før lansering. Det 
var enighet om dette.
Vedtak: Vi tester ut applikasjonen i løpet av 2021 og bestemmer bruk etter mer erfaring.

 b) Vi diskuterer rundt forbedringer av målemappen som oppbevares i klubbhuset.
Det blir enighet om at et måleskjema kun skal ha en varighet på to år. Etter denne tiden må ny måling 
finne sted. Dette vil hjelpe med hensyn til ark som blir gamle og faller ut av mappen.
Videre foreslås å sette inn skille-ark for enklere å skille de to årene fra hverandre.
Et annet tiltak er å lage plass på måleskjema for telefon nr til flyets eier.
Vedtak: Arbeidet med støymåle skjema og mappen fortsetter.

 7.2. Sporingsliste. Status: Lukket
 a) Erfaringene synes gode og listen blir stort sett benyttet av flyplassens brukere.

Vedtak: Vi fortsetter å benytte sporingslistene.
 7.3. Vinterdrift.  Status: Åpen

 a) Tom og gjengen har brøytet plassen et par ganger. Erfaringene så langt synes gode. Tom har skaffet to 
fresere til bruk denne sesongen.
 Vedtak: Vi evaluerer erfaringene med vinterdrift til våren.

 7.4. Pris på kioskvarer.  Status: Lukket
 a) Terje foreslår å øke prisene på følgende kioskvarer ved klubbsalg på flyplassen

Vedtak: Nye priser blir: Pølser kr 20,- Boks brus kr 15,- Flaske brus kr 20,- Kaffe kr 5,-.
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 8. Diverse
 8.1. Min idrett app. Status: Lukket

 a) Kay spør om erfaringer med Min Idrett og fly-bevis som utgår. Det kommer ingen varsler fra appen om
fly-bevis går ut på dato. Dette må hver enkelt følge opp selv og fornying gjøres via et skjema som 
sendes NLF modellflyseksjonen.

 8.2. Drivbatteri til klubbfly. Status: Lukket
 a) Kåre orienterte om en faktura klubben har mottatt på drivbatterier til klubbflyet. Det viser seg at et av

batteriene er dobbelfakturert og regningen må krediteres av Modellsport. Kåre har tatt dette opp 
med kasserer Espen som følger saken opp.

 8.3. Administrasjons rettigheter på diverse Facebook sider. Status: Lukket
 a) Jens fjerner administrasjons rettigheter på klubbens Facebookside for brukere som ikke lenger er 

medlemmer av styret.
 b) Tore spør Jens Kristian om han kan finne ut hvem som er administrator på en annen og gammel 

Vingtor-side på Facebook. Jens ville se på dette.
 8.4. Holde en god struktur på styremøtene. Status: Lukket

 a) Terje oppfordrer alle i styret til å være med å holde slike styremøter så strukturert som mulig. Møtene
må ikke skli ut i generelt snakk, men holde seg mest mulig til dagsorden.

Møtet avsluttet kl. 2100
03.02.2021, Tore Jemtegaard
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