Protokoll årsmøte i Phoenix-rc Club
Årsmøte ble avholdt på Meierigården kro i Lørenfallet d. 13.02.2008 med 13 fremmøte
medlemmer.
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
Vedtak: Godkjent.
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Vedtak: Godkjent.
3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å undertegne protokollen.
Dirigent: Terje Martinsen, sekretær: Niels Jensen, til å undertegne protokollen: Emil
Horgen og Kjell Aanvik.
4. Behandle årsmelding fra styret.
Styret har ikke skrevet noen årsmelding, i stedet redegjorde styret muntlig for
aktiviteten i året:
Åpen dag ble avholdt med bra oppslutning fra publikum.
Dogfightstevnet i oktober var meget vellykket, med blant annet forside på MI.
klubben har nå 2 instruktører og vi har hatt 3-4 elever, der en kun mangler teoretisk
prøve.
Ellers består aktiviteten i fri flyging.
5. Regnskapet ble behandlet. Regnskapet viser at klubben har solid økonomi. Regnskapet
er vedlagt protokollen.
Vedtak: Regnskapet er godkjent.
6. Innkommende saker.
Ingen innkommende saker.
7. Fastsette klubbkontingent.
Styret har fremmet forslag om kontingent på kr: 50,- for ungdom under 16 år.
Etter en kort debatt ble det fremmet forslag fra Niels Jensen om å følge
aldersinndelingen til NLF og la klubb kontingenten være kr: 50,- frem til og med fylte
19 år.
Vedtak: Forslag fra Niels Jensen ble vedtatt gjeldene fra dags dato. Ingen endringer i
kontingenten for øvrig.
8. Budsjett for 2008
Inntektssiden settes lik inntekten i regnskapet for 2007.
Det er for 2008 budsjettert med nytt sikkerhetsnett kr: 7 000,-.
Oppføring av toalett fasiliteter kr: 10 000,Ny grill kr: 2000,Vedtak: Budsjettet ble vedtatt som over. Styret er bedt om å utrede kostnader for å
utbedre veien.

9. Valg.
Følgende var i år på valg: Nestformann og styremedlem. I tillegg har sittende formann
Christen Gjelseth valgt å trekke seg.
Vedtak: årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling, og det nye styret består av følgende
personer:
Formann: Niels Jensen
Nestformann: Odd Mobæk
Sekretær: Steinar Forshaug
Kasserer: Vidar Killingmo
Styremedlem: Håvard Glad Andreassen
Øvrige verv:
Valgkomité: Terje Fagermoen, Dag Van Baal og Jørn Vevle
Revisorer: Bjørn Fagersand og Øyvind Gaader.
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