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Innkalling til årsmøte onsdag 2. februar 2022 kl. 19:00
Varsel om årsmøte i Vingtor ble sendt ut i november. Styret planlegger å holde møtet fysisk i Speiderhuset
på Langhus. Det arbeides også med muligheter for å kunne delta på møtet via Teams. Korona restriksjoner gir begrensninger på antall personer i lokalet samt at vi holder en meter avstand. Mer informasjon om dette vil bli gitt på klubbens Facebook side. Årsmøtet er et viktig beslutningsorgan hvor
medlemmene oppfordres til å delta. Forslag fra Valgkomite og saksliste er ferdig i god tid og slike
møter pleier å gå greit for seg. Legg merke til at møtedager nå er onsdager og ikke tirsdager som
tidligere. Program for møtet og sakspapirer til årsmøtet følger under og på de neste sidene.
Vel møtt onsdag den 2. februar kl 1900 i Bøhlerveien 6, 1405 Langhus.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt om litt av hvert
- Flyplassen
- Diverse
2. ÅRSMØTE
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og
forretningsorden.
3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer
til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette klubbkontingent for året 2023.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder, sekretær og kasserer.
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.
3. ORDET ER FRITT
- Kaffe og kaker serveres.

Vel møtt onsdag 2. februar.

SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET
På de neste sidene følger saksdokumentene
(Se også filene vedlagt denne utsendelsen):
• Årsberetning (Side 2)
• Resultatregnskap 2021 (Side 5 og 6)
• Forslag til ny lovnorm for Vingtor (Se fil)
• Styrets forslag til kontingent 2023 (Side 7)
• Styrets forslag til budsjett 2022 (Side 8)
• Styrets forslag til organisasjonsplan (Se fil)
• Valgkomiteens innstilling (Side 9)
TIDLIGERE VINGTOR MEDLEM DØD ✝
Det er med sorg klubben mottok beskjed om at
Bjørn Opsetmyren, et av klubbens tidligere medlem,
gikk bort 7. desember i fjor. Bjørn var med ganske
fra starten av klubben og var i mange år aktiv på
flyplassen og i styrearbeid.

HUSK:
• å betale kontingenten for 2022. Vi ønsker veldig
mye å ha deg med videre i klubben :)
• å sette Grasrotandelen i Norsk Tipping til Vingtor
RC Club. Du gjør dette enkelt ved å sende SMS
«Grasrotandelen 994040715» til 60000
(tjenesten er gratis).
Vi lyser fred over Bjørns minne.

4. ÅRSBERETNING FOR VINGTOR RC CLUB DRIFTSÅRET 2021
Vingtor RC Clubs virksomhet har som formål å utøve modellflyging som idrett organisert i Norges
Idrettsforbund (NIF) samt å fremme modellflysporten på det lokale plan i Oslo Idrettskrets.
Klubbens styre har i perioden fra forrige årsmøte bestått av følgende medlemmer:
Leder/Opplæringsleder:
Jens Kristian Lindland
Nestleder:
Terje Ø. Karlsen
Styremedlem/Anleggsleder:
Tom Rismyhr
Styremedlem /HMS-leder:
Per Weum
Styremedlem /Anlegg:
Kåre Teppen
Styremedlem/Sekretær:
Tore Jemtegaard
Varamedlem/Kasserer
Espen Kvien
Revisor:
Valgkomité:

Henning Jorkjend og Audun Tinn
Roy Nylander og Tor B. Andreassen

Det er i 2021 avholdt 6 styremøter og 3 klubbmøter. 2 klubbmøter er dessverre avlyst pga. korona
pandemien. Årsmøtet ble gjennomført digitalt på Teams. Det fungerte veldig bra med god deltagelse. Noen
styremøter ble også gjennomført digitalt. På første styremøtet etter årsmøtet i februar ble det gjort en
gjennomgang av arbeidsoppgavene for styret. Styret har fungert godt i 2021.

Luftsportstinget og seksjonsmøter i NLF
Følgende medlemmer fra styret representerte klubben på Luftsportstinget og seksjonsmøter i NLF på
Gardermoen: Tore Jemtegaard og Jens Kristian Lindland. Det var et bra møte med seksjonsmøte først og
Luftsportstinget etterpå. Den viktigste saken for modellflyseksjonen var forslag om økning av
forbundskontingenten til det samme som de andre seksjonene. Forslaget ble vedtatt. Økningen skal skje
over 8 år for modellflyseksjonen. Rebecca Hansen ble valgt til president (første kvinnelig president i NLF).

Medlemsutvikling 2021
Det har vært en stabil medlemsmasse i klubben i løpet av 2021. Medlemstallet i Vingtor er 91 medlemmer
registrert og 87 betalende medlemmer, noe som er veldig positivt.

Flyplassanlegget
Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført flere dugnader på Vingtors flyplass. Terrassen ble rettet
opp. Enkelte stolper i sikkerhetsgjerdet ble byttet og begge gressklipperne ble klargjort for sesongen. Det
ble byttet et stag på den ene klipperen til aggregatet. Brakka ble vasket og skrapet utvendig og brakka og
taket mellom byggene ble malt.
Solcelleanlegget ble oppgradert. Det ble byttet sikkerhetsnett på terrassen som dekket mere av terrassen en
det gamle nettet. Noen av sittebordene ble også utbedret. Det ble ryddet inne i brakka og kastet
unødvendige ting. Det var godt oppmøte på dugnadene.

Værstasjon
Værstasjonen har fungert bra i 2021. Vingtor har byttet SIM kort til Telia fordi forrige operatør ikke lenger
støttet 2G. Den har blitt re-startet 2 ganger fordi den har hengt seg opp og mistet kontakt med skytjenesten.
SIM kort har blitt fylt opp med mere kontanter når det har vært nødvendig.

Konteiner
Den er rengjort og ryddet innvendig i konteineren og kastet en del unødvendige ting. Det er satt på
gummilapper over låsen og kabler som går inn til solcelleanlegget.

Solcelleanlegget
Anlegget er oppgradert med to nye solcellepaneler og ny regulator. Vindmøllen er ikke satt opp enda. Den
skulle monteres opp og testes våren 2021 for å bedømme ladekapasitet og støynivå når den er i bruk (vi ser
an behovet).
Vi har hatt to bensinaggregater tilgjengelig i år. Det er derfor ikke utvidet med noe større aggregat i 2021.
Kapasiteten med de nye panelene ser ut til dekke vanlig behov ved normal drift ved lading.
Det ble brøytet stripe vinteren 2021 med 2 snøfresere som Tom Rismyr har lånt til klubben for å teste
vinterbrøytet flyplass. Brøyting av stripa ble godt tatt imot.
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Gressklipperne
Gressklipperne ble klargjort for sesongen og har fungert veldig bra i 2021. Klipperne ble klargjort for lagring
til neste sesongen på høstparten etter siste klipping.
Tilstanden på gressklipperne tilsier at vi kan regne med at levetiden kan vare flere år fremover i tid.

Takk fra styret
Styret ønsker å takke flyplass-oppmennene Kåre og Tom for god jobb med vedlikehold av anlegget samt stor
takk også til alle medlemmer som har bidratt med klipping av stripa og alle som gjorde en kjempeinnsats på
dugnadene i år!

Forholdet til naboer
Forholdet til naboer har vært godt og holdt i en god tone. Klubben opplever en god dialog med naboer i
året som har gått. 22. desember ble det levert en julehilsen til våre to naboer med personlig oppmøte. Det
var veldig hyggelige tilbakemeldinger vi fikk for 2021-sesongen.

Koronapandemi
Klubben har forholdt seg til koronarestriksjonene nasjonalt og på kommunalt nivå.
Klubben har lagt ut smittesporingsliste på flyplassen hvor de som benyttet anlegget har skrevet seg på.
Aktiviteten på flystripa i 2021 har vært stort sett som et normalår.
En stor takk til alle medlemmene som har vært flinke til å følge restriksjonene i koronatiden.

Klubbeffekter
Lageret på klubbeffekter er stabilt. Det er ikke solgt jakker og T-skjorter inneværende år, heller ikke
sitteunderlag. Noen klistremerker er solgt eller delt ut kostnadsfritt. Beholdningen er som følger:
T-skjorter Jakker Sitteunderlag Klistremerker
M 7
1
14
Stor
50
L 8

1

Lite

35

XL 12

1

Stor 60

12

XXL 4

0

Lite 60

4

Idrettslige prestasjoner
Det har ikke vært internasjonal deltagelse på stevner i år pga. koronapandemien.
Medlemmer av Vingtor RC Club har deltatt aktivt i ulike konkurranser og arrangementer nasjonalt gjennom
året med følgende resultater:
Klasse F3A-A FAI (Kunstflyging).
Henning Jorkjend: 4. plass Mjøs-cup, 2. plass Vingtor cup, 2. plass Forus Cup, 4. plass NM (Kolbu), 4. plass
Trollcup (Tynset).
Klasse F3A-B FAI (Kunstflyging).
Audun Thinn: 1. plass Mjøs-cup,1. plass Vingtor cup, 1. plass NM (Kolbu), 1. plass Trollcup (Tynset)
Tore Jemtegaard: 2. plass Mjøs cup, 2. plass Vingtor cup, 2. plass Forus Cup, 3. plass NM (Kolbu), 3. plass
Trollcup (Tynset).
Frank Ellingsen: 8. plass Mjøs cup, 8. plass Vingtor cup.
Klasse F3A Nordic (Kunstflyging).
Jens Kristian Lindland: 2. plass Mjøs cup, 1. plass Vingtor cup, 1. plass Forus Cup, 2. plass NM F3A (Kolbu) og 2
plass Troll-cup (Tynset)
Andre Søhagen: 2. plass Forus Cup, 4. plass NM F3A (Kolbu)
Ketil Strømmen: 3. plass Forus Cup, 5. plass NM F3A (Kolbu) og 3. plass Troll-cup (Tynset)
Tore Paulsen minnestevne (Retro kunstflyging).
Dag Henning Paulsen: 2. plass
Tore Jemtegaard: 4. plass
Odd Gunnar Morfjord: 8. plass
Klasse F4C FAI (Skala modeller).
Ingolf Steffensen: 3 plass F4C Skala NM Bjørkelangen, 4 pl F4C Skala Sør på Evje.
F2B UC (Linestyring)
Ingolf Steffensen: 3 plas NM på Hvam.
F3C FAI (Helikopter).
Jon Gunnar Wold: Klassemester i F3C sport på Starmoen flyplass NM helikopter
Side 3 av 9

IMAC Advaced (Kunstflyging)
Frank Ellingsen: 4 plass IMAC Fyresdal, 3 plass IMAC Sarpsborg, 2 plass NMK Sarpsborg, 5 plass IMAC Starmoen,
2 plass IMAC Fyresdal, 2 plass NNM IMAC 2021 Salangen.

Dommeraktiviteter
Espen Kvien: Stevneleder og dommer Tore Paulsen minnestevne.
Henning Jorkjend har dømt nasjonalt F3A-B FAI, Nordic og sport.
Tore Jemtegaard har dømt nasjonalt F3A-A FAI, Nordic og sport.
Jens Kristian Lindland har dømt nasjonalt F3A-A og B FAI.
Frank Ellingsen dommer F3A-A og IMAC.

Andre stevner
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på andre stevner og treff som Fagernes Flyshow, Jetpower
Fyresdal, Sarpsborg modellflyshow og lignende.
Klubben har arrangert følgende stevner i løpet av 2021:
1. Vingtor Cup 12. og 13. juni samlet 22 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.

2. Warbird/Oldtimer samling 21 september. Arrangementskomiteen bestod av Kåre Teppen,
Terje Østerem Karlsen og Tom Rismyhr. Kiosk drift på plassen. Ca. 12 flygere.
3. «Tore Paulsen Memorial Pattern treff» 18. september på Jarlsberg Flyplass. Stevnet samlet
10 deltagere.
Obligatorisk modellflygerbevis og skoling av nye piloter
Modellflygerbevis er obligatorisk for å fly på Vingtors anlegg i henhold til klubbens flyplassreglement og
modellflyhåndboken til NLF.
Dessverre har skoleflyging vært satt på vent som følge av korona pandemien.
Det har vært testet modellfly for nye medlemmer og andre som har kommet innom på flystripa for
trimming og oppsett for piloter. Det har også blitt utstedt A-bevis til enkelte piloter i 2021.

Klubbmøter
Klubben har gjennomført tre medlemsmøter i perioden februar til desember 2021. Årsmøtet ble
gjennomført på Teams med god oppslutning. To møter ble gjennomført utendørs på Vingtors flyplass og
julemøtet ble gjennomført i Vingtors nye møtelokaler i speiderhytta på Langhus. Møtene inneholder gjerne
en faglig seanse samt informasjon fra styret. Styret setter opp agenda for møtene i forkant og medlemmene
varsles gjennom Vingformasjon som publiseres via e-post, på hjemmesiden og Facebook.

Økonomi
Årsmøtet vedtok driftsbudsjett for 2021 på klubbens årsmøte. Inntektssiden ble satt til kr. 71520,- og
kostnadene tilsvarende beløp. Resultatregnskapet for 2021 viser følgende:
Inntekter
62223.Kostnader
66883.Resultat
-4660.-

Merknader til regnskapet

 2021 ble et år med færre investeringer enn tidligere år pga. koronapandemien. Hovedmålet er å holde
regnskapet i positiv balanse og midler nok til vedlikehold samt små investeringer som er nødvendig.
 Vingtor har tjent penger på salg av brus ute på anlegget som har gitt positivt tilskudd i kassen.
 Inntektene på arrangementer er lavere enn budsjett pga. koronarestriksjonene.
 Driftskostnadene er ca. kr. 15 400 lavere en budsjett. Det skyldes koronarestriksjonene.
 Klubben har brukt litt mindre penger på leie av lokaler for klubbmøtene pga. korona.
 Klubben har hatt jevn medlemsmasse i 2021.
 Klubben har kommet godt gjennom 2021 på tross av koronapandemi.

Etter styrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for driftsåret 2021 et rettvisende
bilde av klubbens virksomhet.
Jens Kristian Lindland, Oslo den 25. januar 2022
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5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC CLUB 2021
Balanseregnskap 2021

Noter til regnskapet (Se neste side)
Negative tall betyr at vi ligger bak budsjett
Note 1 5 ikke betalt kontingent 2021 samt utmeldinger
Note 2 Lavere spillaktivitet og færre spillere
Note 3 Ingen salg
Note 4 Ikke kiosksalg Vingtor Cup
Note 5 Ikke renter på konto i 2021
Negative tall betyr at vi har ett overforbruk i henhold til budsjett
Note 6 Lite is på Årungen
Note 7 Innkjøp hjertestarter, nye solceller og regulator
Note 8 Ingen innkjøp til dugnad pga Corona
Note 9 Endret abonnement for datatrafikk
Note 10 Kun 1 gang i leide lokaler
Note 11 Ingen aktiviteter pga Corona
Note 12 Ny F3A klasse, flere premier
Note 13 Fast service og vedlikeholdskostnad
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Regnskap mot budsjett 2021
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6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
A) Ny lovnorm for Vingtor RC Club
1. Fra 1. januar 2022 er det innført ny lovnorm for idrettslag. Endringer i tråd med lovnormen kan
vedtas av styret. Andre endringer må vedtas av årsmøtet. Oppdatert lov må bekjentgjøres overfor
medlemmene. Verdt å merke seg er følgende:
2. Valgkomiteens sammensetning er endret til å skulle bestå av leder, minst ett medlem og minst ett
varamedlem
3. Kontrollutvalgets sammensetning er endret til leder, minst ett medlem og valgfritt antall
varamedlemmer (altså ikke lengre krav om at idrettslaget må ha varamedlem til kontrollutvalget).
4. Idrettslaget skal på årsmøtet vedta en økonomisk beretning, denne er i tillegg til eller innarbeidet i
årsberetningen.
Styrets innstilling:
Styret ber årsmøte om godkjenning av klubbens nye lovnorm.
B) Helårsdrift og kronerulling til kjøp av snøfreser
1. Styret inviterer årsmøte til diskusjon.
2. Styret ønsker å tilby medlemmene helårsdrift på flyplassen og ber i den anledning årsmøte om
tilbakemelding på saken.
3. Til snøbrøyting er det behov for en kraftig snøfreser og styret ønsker tilbakemelding på om det er
interesse for å arrangere en kronerullings-aksjon lik den vi gjorde i forbindelse med kjøp av
klubbens værsasjon for noen år siden.
Styrets innstilling:
Styret avventer innspill fra årsmøte og ber om aksept for å handtere saken videre i henhold til
tilbakemeldingene.

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR ÅRET 2023
A) Det foreslås en moderat kontingentøkning for 2023
Som det fremgår av regnskapet har klubben kr. 78.800,- på bank som oppsparte middler. Styret har
flere ønsker om anskaffelser for kommende år slik som snøfreser, nytt sikkerhetsgjerde og nye batterier
til ladestasjonen. Slike innkjøp vil tære på oppsparte middler.
En ny og kraftig snøfreser vil gi klubben nye muligheter til å oppnå helårsdrift på flyplassen.
For å kunne bygge opp kapitalen igjen, foreslår styret og øke klubb-kontingenten med kr. 50,- for senior
og pensjonist medlemmer.
Styrets innstilling:
Styret anbefaler kontingentøkning med kr 50,- gjeldende fra år 2023.
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8. VEDTA BUDSJETT FOR 2022
Styrets budsjett for året 2022.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at budsjettet for 2022 vedtas.

9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN
Vingtors organisasjonsplan ble vedtatt første gang på det ekstraordinære årsmøte 4. mars 2014 og endres i
forbindelse med klubbens årsmøter. Organisasjonsplanen er opprettet for å være et styringsdokument eller
en "huskelapp" for styret.
Planen følger med denne utsendelsen som et fil-vedlegg og kan også leses på klubbens hjemmeside.
Det er til dette årsmøte foretatt endringer i følgende avsnitt:
• 5. Idrettslagets Organisasjon
Lagt til krav om Kontrollutvalg.
• 5.2.k Styrets funksjon og sammensetning
Fjernet Revisor og lagt til beskrivelse av Kontrollutvalgets oppgaver.
Styrets innstilling: Styret anbefaler årsmøtet å godta endringene beskrevet over.
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10. VALG
Valgkomiteen for 2021 har bestått av Roy Nylander og Tor B. Andreassen. Komiteen har sendt følgende
innstilling til årsmøtet:
Årsmøtet skal i 2022 velge leder, nestleder, sekretær og styremedlem.
Valgkomiteen har følgende innstilling til årsmøtet:
• Leder Jens Kristian Lindland
• Nestleder Terje Ø Karlsen
• Styremedlem Kåre Teppen
• Sekretær Tore Jemtegaard
Styret har i 2021 gjort en god jobb, og valgkomiteen er glad for at de har tatt gjenvalg for en ny
periode.
NIF har pålagt klubbene å etablere et kontrollutvalg. Kontrollutvalget rolle er på mange områder
sammenfallende med revisors arbeid. Av den grunn faller revisor rollen bort.
Som medlemmer i Kontrollutvalget innstilles, som leder, Audun Thinn og medlem Odd G
Morfjord.
Til valgkomiteen innstilles leder Roy Nylander (gjenvalg), medlem Tor B Andreassen (gjenvalg)
og varamedlem Kay Sindre Krogstadmo (Ny).
For Valgkomiteen i Vingtor RC Club
Roy Nylander
Funksjon

Navn

Periode

Kommentar

Leder:

Jens Kristian Lindland

2022 - 2023

(Gjenvalg)

Nestleder:

Terje Ø. Karlsen

2022 - 2023

(Gjenvalg)

Sekretær:

Tore Jemtegaard

2022 - 2023

(Gjenvalg)

Kasserer/varamann:

Espen Kvien

2021 - 2022

(Ikke på valg)

Styremedlem:

Kåre Teppen

2022 - 2023

(Gjenvalg)

Styremedlem:

Tom Rismyr

2021 - 2022

(Ikke på valg)

Styremedlem:

Per Weum

2021 - 2022

(Ikke på valg)

Forslag mottas
Selv om valgkomiteen har laget sin innstilling, er det fremdeles mulig for medlemmene å fremme sine egne
forslag til kandidater helt frem til valget skjer. Ta isåfall kontakt med Roy på telefon 917 40 095 eller direkte
på årsmøtet.
Representanter til møter i NLF regi
I tillegg til styremedlemmer, revisorer og valgkomité, skal årsmøte velge representanter til årets møter i NLF
regi.
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