Protokoll ekstraordinært Arsmøte 03.08.2019 kl. 12:00, sted: klubbhuset på Myra

1. Godkjenne

de stemmeberettigede
Det var 10 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. Disse var
fordelt på 3 styremedlemmer, 7 ordinære medlemmer og 3 forhåndsstemmer.

2- Godkienne innkallingen og sakslisten.
lnnkailingen og saksliiten Ole godkjent av årsmøtet.

3.

4.

Referent, ordstyrer og protokollvitner
Andre B. velges til referent, Andr6 A. velges til ordstyrer, Nils og Tønnes
velges til å underskrive protokollen.

lnnmeldte saker:

l.

Klubben må innen 15.08.2019 skaffe kr. 195 000,- for å kunne
dokumentere at vi til sammen har kr. 425 500,- i egenkapital. Hvis vi
ikke klarer å skaffe dette beløpet kan vi ikke søke om tippemidler.
Utvidelse av rullebaner og området rundt stripene kan ikke
gjennomføres hvis vi ikke får tippemidler.
Egenkapitalen vår blir fordelt på følgende måte:
kr. 195 000,- fra medlemmer
kr 127 500,- fra skilt og sponsorer
kr.102 500,- fra bank
Midlene for utuidelse av området fordeles på følgende måte:
Tippemidler kr. 365 000,Egenkapital kr. 425 500,Egeninnsats kr. 174 500,-

ll. Skal det legges kunstgressdekke på deler av banen for enklere å kunne
bruke modellfly med små hjul?
t.

Leder for klubben forklarer at vi ikke kan søke om tippemidler hvis vi ikke kan
dokumentere at vi har en egenkapital på kr. 425 500,-. Dagens situasjon er at
klubben mangler kr. 't95 000,-i egenkapital og leder foreslår for årsmøtet at alle
voksne medlemmer betaler inn kr. 3000,- innen 31110-19 og får tilbake 6 sekker
dopapir og x brusbrett som de kan selge eller beholde selv. Verdien på dopapir og
brett med brus er verdt kr. 3000,-. Dopapiret fordeles på 3 sekker høst og vår.
Forstaget blir enstemmig vedtatt av Arsmøtet.

Kontonummer for innbetaling er 2880 16 03892, og VIPPS nr er77647.
For de som ønsker kan innbetalingen deles opp i 3 like deler og betales innen 3118,
3019 og 31n4.
Leder for klubben ønsker at noen kan ta ansvar for oppfølging av dette punktet og
årsmøtet blir enige om at Andrå B. blir kontaktansvarlig og svarer på spørsmål rundt

innbetaling, dopapir-brusbrett, fast banedekke og annet om disse sakene. Andre B.
treffes på mobil46 760 460

il.
Leder informerer om at det er et ønske fra noen medlemmer om at det etableres fast
dekke på deler av flystripen.
Forslaget blir diskutert ag det vedtas enstemmig at det skal etableres ef fast dekke

på øst-vest stipa på vesf-srden av hovedstripa.
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