
 

 

 

Velkommen til  

Vingtor RC Clubs årsmøte 2012 
Tirsdag 7. februar 2012 

 
Nordre Skøyen Hovedgård,  

Bryn, 0667 Oslo  
kl 1900. 

 

Viser til innkalling utsendt uke 2. I denne forsendelsen følger sakspapirene til årsmøtet. 
Alle oppfordres til å sette seg inn i sakspapirene, møte opp og delta i debatten. 

Det blir som vanelig servert kaffe og kaker. 

Etter årsmøte har vi en presentasjon om hva F3P er for noe. 
Typiske modeller blir vist frem og vi får se noe video. 

Loddsalg vil også stå på programmet. 

 

Vel møtt alle sammen!  

 

SAKSLISTE 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 

2. Godkjenne saksliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent og referent. 

4. Behandle klubbens årsmelding. 

a. Årsmelding presenteres av Ørjan Rapp. 
5. Behandle klubbens regnskap. 

a. Kasserer gjenomgår regnskapet. 
6. Behandle innkomne forslag. 

a. Forslag fra medlemmene 

i. Det er ikke kommet inn saker fra enkeltmedlemmer. 
b. Forslag fra styret 

i. Øke betaling for flyplassleie 
Det foreslåes å øke flyplassleien i inneværende periode. 

ii. Arrangere NM F3A 2012 

Vingtor er spurt av NLF om å arrangere NM F3A sommeren 2012. 
7. Fastsette kontingent for året 2013. 

a. Styret foreslår at kontingenten for 2013 forblir uendret stor kr 350,-. 
8. Vedta klubbens budsjett. 

a. Ørjan redegjør for forslaget i vedlegg 1. 
9. Bestemme klubbens organisasjon. 

10. Foreta valg. 
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4. Årsmelding Vingtor RC Club 2011 

Møteaktivitet 

Klubben avholdt hele ni klubbmøter i løpet av året. Det søkes å legge opp til en faglig del med 
foredragsholder og fremvisning av video. I tillegg settes av tid til utveksling av erfaringer og 
hyggelig samvær. Medlemmenes flymodeller er ofte med på møtene. 

Oppgaver 

Klubben har et behov for nytt klubbhus/brakke men saken er fortsatt uløst. Her ønsker styret mer 
hjelp fra medlemmene. 

Flere og flere benytter elektromodeller. Derfor blir behovet for mer permanent tilgang til strøm 
nødvendig. Dette særlig i forbindelse med større stevner. 

Styret har sammen med Cirrus RC klubb, Flystua og Oslo og omegn Modellhelikopterklubb samt 
modellflyseksjonen i NLF begynt et langsiktig arbeid for å få etablert et modellflyanlegg innenfor 
Oslos kommunegrenser (Foreløpige mål er Grønmo og Sørkedalen.). Klubben har hatt folk på flere 
møter i denne sammenheng. 

Sportslige aktiviteter 

Året startet med gode dager på isen på Årungen sammen med Blackbird MFK. På vintertid hadde vi 
også et F3P stevne i Ekeberghallen, i samarbeid med Cirrus. Samarbeid med andre klubber er noe 
vi bør tilstrebe og videreutvikle i åra som kommer, vi er en liten idrett sammenligna med diverse 
ballspill. 

Modellmønstringa ble holdt på mai-møtet som er et greit tidspunkt for arrangementet. Thore 
Nylund vant vandrepokalen med sin flotte F4U Cossair. 

I mai stod også Audun Thinn i spissen for Akrotrenings stevnet. Dessverre var ikke været helt med 
oss denne helgen. 

4. og 5. juni arrangerte vi Vårspretten (sport 07) som Børge Moe tok seg av på dyktig vis. Det ble et 
vellykket stevne med fornøyde deltagere ☺ Juniormedlem Kristoffer Rosmo vant dette stevnet. 

Neste stevne var Vingtor Cup. Her var Henning Jorkjend stevnesjef og nok en gang godt vær og 
god deltagelse. Det ble en fortjent seier til Alex Heindel i FAI klassen, Tore Jemtegaard i Nordic og 
Erik Løvli i Sport. 

Vellykket var også utendørsmøte 7. juni hvor vi hadde et innslag med Limbo-flyging for de 
modigste. 

Klubben har også vært representert i utlandet i år da Henning Jorkjend og Tore Jemtegaard deltok 
på nordisk mesterskap i Finland. 

Vingtor var også godt representert under årets NM i august holdt i Klepp kommune. Her tok 
likegodt Tore Jemtegaard mestertittelen i klasse Nordic. 

Etter å ha blåst og regna bort et par år på rad, var det endelig klaff med været 10. september for 
klubbens Skaladag. Her fikk vi meget god deltagelse, og fornøyde deltakere. 

24. september var det Anders Eiebakke som stakk av med tittelen Klubbmester. Vi hadde godt vær 
og god deltagelse. 

Utdannede instruktører 

Klubben har en rekke medlemmer som er utdannet instruktører. Oversikt finnes i NLF og på 
klubbens hjemmeside. Styret oppfordrer medlemmene til å ta A beviset i løpet av 2012. Det er ikke 
mangel på instruktører det står på. 
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31. januar 2012 Ørjan Rapp 

Styret har i 2011 bestått av følgende personer: 

Leder: Ørjan Rapp 

Nestleder: Tor Andreassen 

Kasserer: Jaran Kristoffer Røsaker 

Sekretær: Tore Jemtegaard 

Styremedlem: Thore Nylund 

Styremedlem: Steinar Olsen 

Fagansvarlige: 

Flyplassjef/miljøleder: Morten Fjeldstad 

Valgkomité: 

Leder: Audun Thinn 

Medlem: Per Gundersen 

Revisorer: 

Revisor: Per Erik Sørhaug  

Revisor: Knut Aker 

 
5. Behandle klubbens regnskap 
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6. Behandle innkomne forslag. 

b) Forslag fra styret 

i) Øke betaling for flyplassleie 

Det forventes noe økt aktivitet på flyplassen spesielt dersom vi får tillatelse til 
også å benytte plassen på søndager til elektro fly. En ny brakke kan også 
tenkes å ta større plass enn den vi har i dag. Derfor forslag om å øke leien. 
Styrets innstilling: Det foreslåes å øke flyplassleien i inneværende periode med 
fem prosent for begge grunneierne. 

ii) Vingtor er spurt av NLF om å arrangere NM F3A sommeren 2012 

 Det var opprinnelig Trondheim sin tur til å ha arrangementet men de har sagt 
dette fra seg på kort varsel. Vingtor er dermed spurt om klubben kan stå som 
arrangør. 

 Styrets innstilling: Dette går vi for! Klubben har lang tradisjon og dyktige folk 
til å arrangere slike mesterskap. En arrangementskomité vil bli oppnevnt. 
Tidspunkt er så langt tenkt fra 8. til 12. august. Det arbeides med forslag til 
plass. 

7. Fastsette kontingent 

a). Styret foreslår at kontingenten for 2013 forblir uendret stor kr 350,-. Dersom 
det oppstår et straksbehov for midler i perioden, foreslåes det en type 
innsamling/kronerulling. 

8. Vedta klubbens budsjett for 2012 

Se vedlegg 1. 

9. Klubbens organisasjon 

Det foreligger ingen forslag om endring av klubbens organisasjon. 

10. Valg 

 Valgkomiteen anser sitt arbeid som avsluttet. Likevel har medlemmer som har egne 
forslag til kandidater til styreverv, eller som selv ønsker verv i styret, mulighet til å 
kontakte valgkomiteen senest 24 timer før årsmøtet. Ta kontakt med valgkomiteens 
formann Audun Thinn på telefon 932 23 419. 

 I tillegg til styremedlemmer og valgkomité, skal årsmøte velge to revisorer samt 
nødvendige representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. 

 Dersom det kun er en kandidat til hvert ledig verv, foreslår styret at valget avgjøres 
ved akklamasjon. Skulle det dukke opp flere kandidater, gjennomføres valget i 
henhold til § 11 i Lov for Vingtor RC Club av 6.2.2001. 
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Vedlegg 1. 

Budsjett 2012 for Vingtor RC-Club 
Dette er første utkast. Enkelte endringer kan skje og vil således deles ut på årsmøtet. 

 


