Phoenix RC Club
Styremøte 14.09.11
Åpner:
Styremøte i Phoenix RC Club startet kl.19:00 den 14.09.11 i Meierigården kro,
Lørenfallet .
Til stede:
Leder Niels Jensen, Nestleder Asle Sørlle Fostervold, kasserer Joachim Skrårudsether,
styremedlem Øyvind Tangre, Valgkomite ved Sveinung Amundsen og sekretær
Raymond Sannes.
Hovedsak for dette møtet, var endring i styrets sammensetning, da leder Niels Jensen
grunnet personlige grunner, ser seg nødt til å trekke seg fra sitt verv som leder.
1. Endring i styrets sammensetning.
Som nevnt, velger leder Niels Jensen å gå av som leder med umiddelbar virkning,
grunnet personlige grunner.
Nestleder Asle Sørlle Fostervold, rykker opp og blir leder av Phoenix RC Club,
fungerende umiddelbart. Asle takker ja til oppgaven. Ingen av de fremmøtte fra styret
hadde innvendinger til dette. Det opplyses at medlemmene har rett til å kreve et
ekstraordinært årsmøte for valg av ny leder.
Webmaster har rettet info på klubbens hjemmeside.
2. Dogfight
Det er også i år, ønskelig fra de årlige Dogfight’erne om å låne stripa til Dogfight.
Dato blir den 15 oktober og vi låner ut stripe og grill på denne dagen.
Dogfight’en blir varslet i medlemsinfo.
3. Terminliste
Ny terminliste:
Medlemsmøter, settes opp månedlig inntil videre.
Onsdag 12. Oktober, klokken 19, på Meierigaarden kro.
Onsdag 9. November, klokken 19, på Meierigaarden kro.
Onsdag 7. Desember, klokken 19, på Meierigaarden kro.
4. Redigering av info på klubbens hjemmeside

Kontaktpersoner under ”skolefly” på klubbens hjemmeside, endres av webmaster, slik
at de nåværende navnene fjernes og erstattes med: Ta kontakt om dette er ønskelig
eller lignende. Vi har fortsatt et AT-40 trainer hos Niels.

5. Klubb/byggelokale?
Asle har erfaring med byggekvelder fra Trondheim modellflyklubb, og at dette kan
skape positiv aktivitet i en klubb. Et slikt lokale bør ha varme og stille enkle krav til
rengjøring etter bruk. Styret var noe usikker på hvor mye et slikt lokale vil bli brukt
fordi medlemmene bor langt fra hverandre, og mange er opptatt med familie og unger.
Medlemmene bes derfor tenke over saken, tilbakemelding kan gis på medlemsmøte
eller til styret.

6. Tanker rundt valg ved kommende årsmøte?
Asle sitter som leder til neste årsmøte. Ellers ingen kommentarer fra sittende
medlemmer i styret, som var på møtet.
7. Annet
Da veien inn til stripa, nå er i elendig befatning, foreslås det av kasserer at vi
undersøker med bonde/ grunneier om pris på skraping, overhaling og/ eller
etterfylling av hullene i veien.
Skulle dette vise seg å bli kostbart, kan det være aktuelt å vente til over vinteren.
Notat fra info i ettertid av møtet: Vi fikk et meget godt tilbud fra bonden om
skraping/ reperasjon av veien. Dette vil bli gjennomført før snøen ligger.

8. Medlemsmøte etter styremøte
7 medlemmer i tillegg til nevnte styremedlemmer kom på møtet.
Niels informerte om sin avgang og Asles påtropping som leder, samt medlemmenes
rett til å kreve ekstraordinært årsmøte.
Viktig info, vil som sagt bli skrevet i kommende medlemsinfo.

