Referat Årsmøte 2018
Strand Modellfly Klubb (SMFK)
Tid:
05.03.2018 - Kl. 1800 - 2030
Sted: Vaulali Trailklubb, Fiskåvegen 265, 4120 Tau

Til stede: Roald Kåre Stenvik, Nils Reinert Grødem, Anders Gausland, Anders Bergo,
Steinar Sjøberg, Arvid Bruntveit, Bjørn Kåre Gausland, Ronny Fjelde, Snorre V. Fjelde, Eirik
Bøe og Vidar Bøe.

Saksliste:
Sak 1: Gjennomgang av årsmelding
Årsmøtet godkjente årsmeldingen for 2017 uten bemerkninger. Årsmeldingen ble
signert av styret.
Sak 3: Regnskap
Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger, med unntak av en datofeil. Dette er blitt
korrigert.
Sak 2: Valg
Årsmøtet tok gjenvalg på styret. Det ble etablert et nytt styreverv i tillegg.
Styret ble som følger:
Styreformann: Ronny Fjelde (til valg i 2019)
Styremedlem: Anders Gausland (til valg i 2020)
Styremedlem: Nils Reinert Grødem (til valg i 2019)
Dugnadskoordinator: Arvid Bruntveit (til valg i 2020)
Ronny Fjelde fortsetter å føre regnskapet.
Sak 4: Terminliste/Aktivitetskalender
Vi ønsker å fortsette med flytreff/familietreff/vennetreff siste helg i hver måned i
vår/sommer/høst. Det er vanskelig å planlegge terminfestet aktiviteter. Dette må vi
satse på å ta på sparket når været tillater det.
Sak 5: Dugnadsarbeid
Arvid Bruntveit ble valgt inn som dugnadskoordinator. Han skal stå ansvarlig for
kartlegging og innkalling til dugnader. Første dugnad blir lørdag 17.03 kl. 1200.
Denne dagen skal også brukes til planlegging av dugnadsoppgaver fremover
sesongen.

Klipping av flystripen på Kvam skal gjøres ved behov, og av de som er oppe for å fly.
Det skal felles en del trær i sør- og nordenden av stripen. Vi må se om vi kan klare å
få til en gangsti bort til stripen. Det må lages en trapp ned til gangbroen. Anders
foreslo å lage et skur eller gapahuk for å ha modellene under ved regn, og han
foreslo også å lage en platting foran batterikassen. Han skal lage et forslag på
utforming. Det skal også undersøkes hvorvidt det er mulig å bruke en robotklipper på
Kvam med tanke på strømbehov, lading og solcellepanel.
Sak 6: Eventuelt
Det ble bestemt at nettsiden til SMFK skal flyttes over til en kommersiell server.
Ronny tar kontakt med Roar Idse for å sette igang prosessen.
Facebook vil fremover bli brukt som den primære kommunikasjonskanalen for å nå
medlemmene. Dette gjelder spesielt når man skal legge ut meldinger om nære
aktiviteter, samt legge inn bilder og rapporter etter aktiviteter. Forumet skal primært
bli brukt til å legge inn byggeprosjekter, Q&A etc. Nettsiden blir brukt til å legge inn
informasjon om klubbens status, terminfestet aktiviteter, fagartikler etc.

Vi takker for godt oppmøte.
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