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Innkalling til årsmøte tirsdag 7. februar 2012 

Her følger innkalling til årsmøte i Vingtor RC Club. Møtet holdes tirsdag 7. februar 2012 på Nordre 
Skøyen Hovedgård kl. 19:00. En standard saksliste følges (se under). Om det er enkeltsaker du 

som medlem ønsker å ta opp er det nå du har sjansen. Send et brev eller e-post til en person 
 i styret. Endelig liste over saker til årsmøte blir sendt medlemmene i uken før møtet. 

� Saker som ønskes behandlet skal være innlevert senest søndag 22. januar. 

� Alle saksdokumenter sendes medlemmene uke 5. 

 

Program for årsmøtet: 

1. GODKJENNE FREMMØTTE 
REPRESENTANTER. 

2. GODKJENNE SAKSLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN. 

3. VELGE DIRIGENT OG REFERENT. 

4. BEHANDLE KLUBBENS ÅRSMELDING. 

5. BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP. 

6. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG. 

7. FASTSETTE KONTINGENT. 

8. VEDTA KLUBBENS BUDSJETT. 

9. BESTEMME KLUBBENS ORGANISASJON. 

10. FORETA VALG. 
 
 Etter den offisielle årsmøtedelen vil vi få en 

interessant orientering om den innendørs 
flyaktivitet som har vært så langt i vinter. 
Espen og Anders har vært primus motor for 
innendørs acroflyging, såkalt F3P. Vi får se 
litt video og presentasjon av noen typiske 
modeller. 

 
Ørjan baker og koker kaffe. Loddtrekning. 
 
Vel møtt 7. februar 

NM KUNSTFLYGING 2012 

Vingtor har fått en forespørsel fra 
Modellflyseksjonen i NLF om klubben vil være 
arrangør for norgesmesterskapet i kunstflyging 
sommeren 2012. Dette var kort varsel, men vi 
hadde vel en følelse av at dette ville komme. 
Vingtor er en fin gjeng med mange ildsjeler og 
dyktige arrangører. 

Saken taes opp på årsmøte, men det er lurt 
allerede nå å tenke på om du har anledning til å 
være med på et slik arrangement. Enten som 
medlem i arrangementskomiteen eller som 
hjelpemannskap ute på flyplassen. Litt 
strevsomt, men mye moro. 

IKKE GLEM EKEBERGSTEVNET 

Lørdag 28. januar avholdes Norges største 
innendørs modellflystevne i Ekeberghallen. 
Utsalgsboder, oppvisning, konkurranser, alt 
vises frem på dette stevnet. Sjekk ut mer på 
http://www.modellflymesse.no/. 

ANLEGGSLISTE 

Vingtor er sammen med Cirrus og Oslo 
Modellhelikopterklubb inne på anleggslisten hos 
Oslo kommune. Luftsportsforbundet sammen-
kalte til møte litt før jul og det resulterte i et 
felles forslag til flyplassanlegg på Grønmo og et 
jorde oppe i Sørkedalen. Et spennende initiativ 
og det er lov å håpe på at det kommer noe ut av 
det.

 


