
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 19. JANUAR 2022
Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore. På Teams: Tom, Terje, Per og Kåre

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (15/11-2021)
 1.1. Tore 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. Bestille møtelokaler. Status: Lukket

 a) Nytt møtelokale er bestilt
Vedtak: Nytt møtelokale er bestilt for vårsesjonen hos Speiderhuset på Langhus.

 2.2. Flyplass leie. Grunneier pluss to naboer. Status: Lukket
 a) Flyplassleie er betalt.

Vedtak: Espen har tidligere bekreftet at flyplassleie er betalt.
 2.3. Søke kommunale midler. Status: Åpen

 a) Nå er tiden for å søke kommunale midler.
Vedtak: Jens vurderer muligheter søknad for støtte.

 2.4. Planlegge årsmøte 2022. Status: Åpen
 a) Se sak fem under.

 3. Status klubbmøter februar, mars og april
 3.1. Årsmøte 2. februar. Status: Åpen

 a) Se sak fem under
 3.2. Klubbmøte 2. mars: Status: Åpen

 a) Terje om gyro på modellfly pluss løsninger fra Spektrum
Vedtak: Terje vil ta for seg litt om teorien og det praktiske rundt bruk at gyro i modellfly.

 3.3. Klubbmøte 13. april. Status: Åpen
 a) Tema 3D-printing. Hvem kan foredra om dette? Lokale krefter? Eirik eller Sigurd?

Vedtak: Jens Kristian spør sin kollega på jobben om han kan foredra om emnet.

 4. Prosjekter og dugnader 2022.
Flere ønsker om prosjekter for året ble lansert.
 4.1. Sikre feste av nye solpaneler. Status: Åpen

 a) Kraftig vind kan velte panelene. Stag må forankres nede.
Vedtak:  Jens har startet arbeide men sikring av feste nederst gjenstår. Utbedres snarest mulig.

 4.2. Behandle terrassen med olje. Status: Åpen
 a) Planer om behandling av terrassen i fjor høst ble utsatt pga fuktighet.
 b) Tom handler inn nødvendig olje/beis og utstyr for påføring.

Vedtak: Arbeidet gjøres på første dugnad i våres.
 4.3. Nytt sikkerhetsnett langs rullebanen. Status: Åpen

 a) Pga prioritering av innkjøp av snøfreser, kan vi ikke ta oss råd til å kjøpe ny netting og stolper nå.
 b) Prosjektet utsettes. Gammelt sikkerhetsgjerde overhalles på første dugnad.

Vedtak: Per sjekker i samarbeid med Jens om muligheter for å søke støtte til kjøp av sikkerhets-nett.
 4.4. Innkjøp og montering av LED-lys i klubbhus. Status: Lukket

 a) Kåre foreslår å montere LED lyslister i taket på brakka koblet til batteribanken.
 b) Tore kommenterer at det allerede er fungerende lys i taket. Ved å koble ledningen utvendig til 

bensinaggregatet fungerer eksisterende lys.
Vedtak: Vi benytter eksisterende lys og bytter rørene til type LED når de går defekt.

 4.5. Påføring av grus på av/på parkeringen ved veien. Status: Åpen
 a) For å hindre fuktighet og søle ved av/på lesse-plassen, er det ønske om å legge et lass grus på 

området.
 b) Kåre anbefaler ikke å legge matte under grusen da denne kan «flyte» opp i ettertid.
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 c) Oppgaver som må løses og tas hånd om: Få tillatelse av grunneier og skaffe egnet grus.
Vedtak: Kåre i samarbeid med Tom og Jens sjekker tillatelse og mulighet for å benytte grus fra haugen
på parkeringsplassen.

 4.6. Fjerning av mose fra gresstripen. Status: Åpen
 a) Jens forteller at vi allerede har en mekanisk mosefjerner i konteineren.

Vedtak: Jens tester ut mosefjerner-vogna på stripa når telen i bakken er gått.

 5. Forberedelser til årsmøte
Jens tar opp spørsmål om selve avviklingen av årsmøtet. Reglene er maks 20 personer sammen innendørs og 
en meter avstand. Vi vurderer mulighet for påmelding til møtet og at det gis anledning for deltakelse via 
Teams. Ellers oppfordrer vi deltakerne til å følge vanlige korona regler som å holde seg hjemme ved sykdom, 
en meter avstand og bruk av munnbind.
 5.1. Planlegge dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.. Status: Åpen

 a) Jens har forespurt Kjell Aanvik om møte-dirigent jobben. Vil ringe for bekreftelse.
 b) Tore er villig til å stille som referent.
 c) Personer til å undertegne referatet blir forespurt på selve møtet.

Vedtak: Jens ber om bekreftelse på at Kjell stiller som møteleder.
 5.2. Behandle idrettslagets årsmelding. Status: Åpen

 a) Jens ber om tilbakemelding på årsmeldingen. Ingen kommentarer.
Vedtak: Alle mener årsmeldingen er god.

 5.3. Behandle idrettslagets regnskap. Status: Åpen
 a) Regnskapet ser greit ut. Mindre underskudd enn budsjettert.
 b) Det ble usikkerhet om en stor utgiftspost som kun er benevnt som «Annet» i regnskapet. Vi fikk ikke 

tak i Espen på telefon.
Vedtak: Jens spør Espen om spesifikasjon på utgiftsposten.

 5.4. Behandle forslag og saker. Status: Åpen
 a) Ny lovnorm gjelder for Vingtor. Tore har redigert og tilpasset den for klubben.
 b) Åpent spørsmål til medlemmene om vinterdrift og kjøp av snøfreser.

Vedtak: Tore skriver tekst og tar sakene med i sakspapirene.
 5.5. Bestemme klubbkontingent for året 2023. Status: Åpen

 a) Tore lanserte forslag om å øke klubbkontingenten med kr 50,-.
 b) Forslaget begrunnes i at klubben har flere kostbare prosjekter foran seg som kjøp av snøfreser, 

sikkerhetsgjerde og batterier. Slike innkjøp tærer på oppsparte middler. Det er også en tendens til at 
medlemstallet synker.
Vedtak: Styret fremmer forslag om kontingentøkning med kr 50,- for året 2023.

 5.6. Bestemme idrettslagets budsjett. Status: Åpen
 a) Verdien av klubbeffektene (Jakker, trøyer, sitteunderlag) settes til kr. 0,-.
 b) Flyplassleien fortsetter uendret.
 c) Nytt sikkerhetsgjerde utsettes. Undersøke muligheter for å søke økonomisk støtte.
 d) Kjøp av nye batterier til ladestasjonen utsettes til 2023.
 e) Utgiftspost benevnt «Dommer» settes til kr 0,-.

Vedtak: Jens ber Espen om å sette opp et nytt budsjett basert på endringene.
 5.7. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan. Status: Åpen

 a) Tore har gjort endringer i to avsnitt vedrørende Idrettslagets Organisasjon.
 b) Punkt 5. Lagt til krav om Kontrollutvalg.
 c) Punkt 5.2.k. Fjernet Revisor og lagt til beskrivelse av Kontrollutvalgets oppgaver.

Vedtak: Ingen innsigelser. Planen legges frem for årsmøtet.
 5.8. Forberede valg. Status: Åpen

 a) Valgkomiteen har levert en fin innstilling til styret. Det har vært litt forvirring angående antall 
varamenn til Kontrollutvalget og Valg-komiteen. Roy Nylander har forespurt Kay Krogstadmo som er 
villig til å stille som vara.

 b) Som representanter på møter i NLF regi mener styret at Jens og Tore kan stille.
Vedtak: Styret legger frem valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet.

Møtet avsluttet kl. 20:30 27.01.2022, Tore Jemtegaard
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