
Årsmøte i Agder modellflyklubb 2018 
 
Saksliste: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
 
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. . 
 
4. Årsmelding  
 
5. Handlingsplan  
Styrets forslag til handlingsplan 2018: 

a) Klubben oppfordrer til at flest mulig medlemmer tar pilotbevis. Vi oppfordrer 
medlemmene til å benytte seg av klubbens trainere og instruktører. 

b) Vi vil fortsette å arrangere stevner og treff på lokalt og nasjonalt nivå. Følgende vil 
bli arrangert: Sesongåpning i linekontroll i månedsskiftet april- mai på Birkelid. 
IGG-treff på Evje siste helga i mai. Warbirdstevne på Evje i midten av juni. Skala 
Sør med NM skala integrert i midten av september. 

c) Vi vil sannsynligvis fortsatt leie Odderøyhallen i vintermånedene sammen med 
SRCM for å ha et indoor-tilbud i den mørke årstiden, spesielt med tanke på våre 
yngste medlemmer. 

d) Vi fortsetter arbeidet med å prøve å skaffe et egnet møtelokale i vintermånedene. 
Vi vil uansett forsøke å få arrangert klubbkvelder med faglig påfyll og sosial profil.   

 
 
6. Regnskap 

• Sverre Moen har gått igjennom og satt opp regnskapet for 2017. Regnskapet er 
revidert av Mikael Hansen og Arvid Simonsen og funnet i orden. 

 
 

 
7. Budsjett. 
Styrets forslag til budsjett for 2018: 
 

 Utgift Inntekt 

Leie 22000,00 0,00 

Kontingent 0,00 25000,00 

Drift og vedlikehold 9000,00 0,00 

Stevner og treff 10000,00 18000,00 

Diverse 10000,00 10000,00 

Sum 51000,00 53000,00 

 

Overskudd på budsjett: 2000,00 
 
Drift og vedlikehold inneholder utgifter til bearbeiding av stripa.  
Diverseposten inneholder utgifter til klubb- og pilotutvikling samt utgifter til deltakelse på 
møter og ting. 
 
 
8. Medlemskontingent 

• Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret for 2019. 
 
9. Organisasjonsplan 

• Styret foreslår å beholde dagens organisasjonsplan uendret. 
 



10. Innkomne forslag og saker.  

Styrets forslag til årsmøtesaker: 
 
Sikkerhet på Evje modellflyplass: 

• Styret ønsker å fokusere på sikkerhet på Evje. I den forbindelse ønsker styret at 
alle som skal fly modeller over 2,5 kg må kunne fremvise gyldig bevis. Styret 
foreslår for årsmøtet at fra og med 01.06.2018 skal alle piloter ha gyldig bevis for 
den modellen de skal fly.  

 

Investeringer på Evje modellflyplass: 

• Are Vegusdal foreslår å på sikt å investere i en stålhall/hangar som kan brukes av 
medlemmer til oppbevaring av fly på solrike dager og ved regnvær i tillegg som 
hangar ved stevner og treff. 

 
Styrets innstilling er positiv, men det bør tas over tid og holde øynene oppe for godt kjøp. 

 
11. Valg:  
1. Følgende personer i styret er på valg i år: 

a) Sverre Moen (formann) 
b) Ole Tom Iversen (styremedlem) 
c) Are Vegusdal (vara) 

 
2. Det skal velges to revisorer: 

a)  
b)  

 
 
3. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.  

 
 
4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.   

 

 
Det vil bli avholdt ordinært medlemsmøte i fortsettelsen av årsmøtet. 
 
 
 
Referent Are Vegusdal, 21.02.2018 

 


