Phoenix RC Club
Styremøte
02.03.11
Åpner:
Styremøte i Phoenix RC Club startet kl.20:00 den 02.03.11 i Meierigården kro,
Lørenfallet .
Til stede:
Leder Niels Jensen, Nestleder Asle Sørlle Fostervold og Sekretær Raymond Sannes.
1. Gjennomgang av styrets sammensetning, oppgaver og ansvarsområder.
LEDER: Leder har overordnet ansvar for at ting faktisk skjer i klubben i hht. gjeldene
lovverk, regler og lokale bestemmelser.
NESTLEDER: Nestleders overliggende oppgave, er å kunne overta leders rolle om
dette skulle bli nødvendig. Nestleder kan da minimum sitte til neste årsmøte om
klubben ikke forlanger ekstraordinært årsmøte.
SEKRETÆR: Har ansvar for føring av referater, klubbens arkiv samt å formidle
informasjon til medlemmene. Sekretær sender ut medlemsinfo til medlemmene og
følger opp oversikt og utsendelse av flyplasslisenser.
Tilleggsinfo: Barn og juniorer, får automatisk flyplasslisens og telles ikke med i
antallet flyplasslisenser klubben har. Ny sekretær, vil få tildelt rettigheter som arkivar
på MelWin.
KASSERER: Ansvarlig for klubbens økonomi, inn og utbetalinger. Kasserer fører
regnskap som skal revideres av revisor før neste årsmøte.
Tilleggsinfo: Det er opp til kassereren hvordan hun/ han administrerer klubbens
kontantkasse og bankkonto. Kontantbeholdning bør holdes på det minimum som
trengs for å drive klubben slik at kontantbeholdningen ikke blir unødvendig stor.
Klubbens beholdning skal hovedsakelig være i banken.
STYREVEDTAK FRA MØTE I DAG 02.03.11: Nestleder får fullmakt til klubbens
bankkonto på lik linje med kasserer, med den hensikt I tilfelle hvor kasserer blir
indisponibel.
REVISOR: Reviderer regnskapet en gang i året og lager en innstilling til årsmøtet
hvor han/ hun anbefaler eller ikke anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.
MATERIALFORVALTER: Ansvar for utstyr og vedlikehold (at det utføres, ikke
selve utføringen).
Tilleggsinfo: Som eksempel er bensin og gass er ikke materialforvalters ansvar å
holde, men medlemmmene kan selv kjøpe dette ved behov og får beløpet refundert
ved henvendelse til kasserer..

Videre, er det ønskelig at materialforvalter får laget flere nøkler til container. Forslag
om 5 stk til med tilhørende kvitteringsliste for utlevering til aktuelle personer.
STYREMEDLEM: Deltar på styremøter og påtar seg oppgaver som tildeles på disse.
2. Andre punkter/ info fra møtet i dag.
- Niels har ny lov for klubben liggende klar etter siste sekretær i klubben. Denne vil
bli sendt til AIK.
- Phoenix RC club, drives i hht. NIF reglement ”ulovlig”. Dette har bakgrunn i
lovverkets paragraf om kjønnskvotering. Da vi ikke har noen kvinnelige medlemmer,
vil styret sende søknad om dispensasjon fra paragrafen til NIF, slik at denne saken blir
avklart.
− Neste medlemsinformasjon som sendes ut, vil inneholde en forespørsel om
noen av medlemmene kanskje vet om et lokale klubben kunne bruke til
bygging, vedlikehold og andre hobbyrelaterte aktiviteter. Feks vil en
byggekveld en gang i uka kunne bety mye for oppmøtet og det sosiale, i
tillegg til at en kan få hjelp med praktiske ting og bli inspirert til å gjøre ting
ferdig, feks til neste byggekveld. Som det har blitt sagt: «modellflyging er 1/3
flyging, 1/3 bygging og 1/3 sosialt.»
3. Forbundsrelatert info
Klubbens leder Niels Jensen, har blitt foreslått som ny leder for Modellflyseksjonen i
forbundet. Leder anser det selv som lite trolig at han blir valgt til dette vervet.
4. Kommende styremøter og klubbmøter.
Det vil bli sendt ut spørsmål til styret om hvilket tidspunkt og hvilke dager,
styremedlemmene helst ser at styremøter og eventuelle klubbmøter avholdes på.
Styret vil I denne sammenhengen også bli spurt om hvordan styremøtene skal
organiseres fremover og om det for eksempel kan være aktuelt å jobbe mer med mail,
I de tilfeller hvor dette er mulig.
Medlemsinfo vil bli sendt ut I nærmeste fremtid.
Styret bes tenke over hva vi ønsker med medlemsmøter og om vi skal fortsette med de
I den grad de har blitt avholdt til nå. Den same forespørselen, vil bli sendt til
medlemmene igjennom medlemsinfo.
Neste ukes møte utgår.
Neste styremøte blir da planlagt avholdt 13 April. Viser til tidligere kommentar om
annet tidspunkt, eller annen dato? Møter må ikke heller avholdes på Meierigården.

