
Møtereferat TRMFK Styremøte 
Sted: Trondheim 
Dato: 26.april 2018 
Deltakere: Asle Langeng, Gisle Hammerstrøm, Alf Rønne, Ole Christian Rønning,  
Frafall: Jørn Kaasbøll, Geir Dyrdal, Thomas Mørtsell 
 

Agenda 
1) Fullførte saker  

2) Saker til behandling 

3) Eventuelt 
 
 
 

Fullførte saker 
 

 

 

Saksnummer Tittel Beskrivelse Saksform Ansvarlig Status Vedtak Notat

2018-02 Møteplan for styremøter Fastsette tidspunkter for styremøter i 2018. Organisasjon STYRET Fullført · Neste styremøte mandag 30.april

· Styremøte torsdag 31.mai

· Styremøte torsdag 21.mai

Styremøte torsdag 09.august

TIL OPPFØLGING: 

Asle legger inn datoer på 

websiden, med informasjon til 

medlemmene om at saker som 

skal behandles styret må være 

tilsendt styret innen 1 uke før 

kommende styremøte. 

2018-04 Droneklubben inviterer til leie 

av halltid for indoor

Droneklubben inviterer TRMFK til å leie fast 

dag på banen hver uke til 1500 pr mnd.

Forslag STYRET Fullført TRMFK beslutter å ikke forplikte 

seg til leie av lokaler til indoor i 

2018.

2018-06 Nøkkel til container Containeren på Udduvoll må sikres bedre. Behov Alf Fullført Styret beslutter anskaffelse av 

systemlås til containeren - inntil 

2500 inkl MVA og 6 nøkler.

TIL OPPFØLGING: 

Alf skaffer lås og 5 nøkler

2018-07 Investeringsbehov Det er behov for en stabil kameraløsning på 

Udduvoll. Kamera ICON IPX43-VM eller 

tilsvarende kjøpes inn.

Behov STYRET Fullført Styret beslutter innkjøp av ICON 

IPX43-VM eller tilsvarende. 

Budsjett settes til 4000 inkl MVA. 

Sak 2018-07_1 

Status: Fullført

Dato: 05.04.2018

Konklusjon: Ulike alternativer 

er foreslått og vurdert. 

Provision ISR I4-390IP5MVF er 

foreslått innkjøpt. 

Sak 2018-07_2

Status: Ferdig behandlet - klar 

til bestilling. 

Dato: 05.04.2018

Konklusjon: I4-390IP5MVF er 

besluttet innkjøpt. Bestilling 

iverksatt - avventer endelig pris 

(oppgitt til 1766 eksl MVA og 

frakt) og leveringsdato. 

2018-11 Ny internettlinkt til kamera Det er behov for nytt abbonement slik at vi kan 

få opp kamera på Udduvoll med en stabil link. 

Styret utreder muligheter. 

Behov STYRET Fullført Styret beslutter å anskaffe 

abbonement fra ICE med 

tilhørende bredbåndsruter. Dagens 

abbonement utløper juni 2018 - 

merkostnaden med 2 linjer i 

perioden april-juni aksepteres av 

styret. 

TIL OPPFØLGING: Fremskaffe 

pris på 4G bredbånd med 8GB 

datapakke og modem. Dette 

skal også bestilles. Grunnet 

tidligere inkassosak får ikke 

TRMFK opprettet abbonement. 

Ole arbeider med å få dette 

slettet. 

2018-12 Utedo doneres Landroverklubben ønsker å donere utedo til 

TRMFK. Dette må avklares, og hentes, innen 

10.april. 2018. 

Forslag STYRET Fullført "NK beslutter avstemming via 

epost. 

Følgende henger sammen, og 

stemmes over: 

 1. Vi tar i mot skitskuret

 2. Vi må etablere avtale om 

tømming

 3. Vi må etablere ""vaktordning"" 

for påfyll av papir og antibac/såpe

Den som ønsker dass stemmer 

""JA"". "

Utedo er anskaffet og plassert 

på stripa. Dette skal plasseres 

og settes i drift under 

vårdugnaden. Styret vil 

planlegge vedlikehold og drift 

av toalettet. 



Saker til behandling 
Sak 2018-01 

Det besluttes av kasserer, Ole Christian Rønning, skal ha signaturrett og prokura på vegne av 

Trondheim Modellfly Klubb. Altinn må oppdateres slik at dette blir i orden.  

 

 

Eventuelt 
 

Følgende saker opprettes i sakslisten 

1. Klipper må ha service florum eller kjell Aas (medlem) Asle snakker med han 

2. Droneflyging utenom stripa. Asle har snakket med de tre, og må følges opp. De kan ikke fly 

inn i vår flysone på stripa.  

3. Agenda på klubbmøter 

 

Saksnummer Tittel Beskrivelse Saksform Ansvarlig Status Vedtak Notat

2018-01 Konstituering av nytt styre Nytt styre tiltrer. Organisasjon STYRET Under behandling Konstituert i henhold til valg av 

styre under medlemsmøtet i 

27.februar 2018.

TIL OPPFØLGING:

1. Oppføring av 

styremedlemmer må endres i 

Altinn. 

2. Fullmakter må justeres slik at 

Styreleder og kasserer sammen 

innehar signaturrett og 

prokura. 

Fullmakter og tilganger til 

nettbank må overføres til ny 

kasserer. 

2018-08 Verktøy på bruråk Det er behov for påfyll av litt verktøy på Bruråk 

for medlemsaktiviteter.

Ønsker Alf og Gisle Under behandling Det besluttes innkjøpt diverse 

verktøy for inntil 3000 inkl MVA. 

TIL OPPFØLGING: 

Alf og Gisle tar ansvar for 

anskaffelse av følgende utstyr: 

a) Skrustikke

b) Batteridrill

c) Borekasett 1-10mm

d) Vinkler

Klemmer

2018-09 Modellflyskole Det er ønske om å konkretisere definerte 

tilbud av skoling til nye og eksisterende 

medlemmer. 

 

Styret vil utarbeide konkrete utkast til 3-4 

tilbud. Som et minimum vil følgende 

utarbeides: 

 

1. Enkel skoletime a 45 min

2. Modellflyskole Komplett

3. Modellflyskole Starthjelp

 

Skoletilbudet skal engasjere og forplikte 

instruktørene.

Det er ønske om å konkretisere definerte 

tilbud av skoling til nye og eksisterende 

medlemmer. 

 

Styret vil utarbeide konkrete utkast til 3-4 

tilbud. Som et minimum vil følgende 

utarbeides: 

 

1. Enkel skoletime a 45 min

2. Modellflyskole Komplett

3. Modellflyskole Starthjelp

 

Skoletilbudet skal engasjere og forplikte 

instruktørene.

Det er ønske om å konkretisere definerte 

Forslag Thomas Under behandling Styret bearbeider utkast til 3-4 

konkrete tilbud. Tilbudene kan 

antas å bli utformet slik: 

 

1. Forslag A inkluderer følgende

 a. 1 års medlemsskap

 b. Teorikveld

 c. X timer med instruktør

 d. 1 stk fly med radio

 e. Oppsett og gjennomgang av fly

 f. A-bevis oppflyging

   

2. Forslag B inkluderer følgende

 a. X antall timer med instruktør

 b. Gjennomgang av fly

 c. Oppflyging til A-bevis

   

3. Enkelt Skoletime a 45 min

 a. Inkluderer pre-flight sjekk

 b. Litt teori

 c. En tur i lufta

 d. Ettersjekk

 e. Avsluttende samtale /plan for 

neste steg 

 

Prising og konkretisering av 

innhold til fastsettes av styret. Det 

vil utnevnes fagansvarlig for 

skolingen som skal bistå med 

TIL OPPFØLGING: 

1. Thomas utarbeider utkast til 

3-4 tilbud med forslag til 

innhold og prising. Dette 

presenteres styret ved neste 

styremøte. 

2. Styret utnevner fagansvarlig 

skolesjef ved neste styremøte.

Instruktører innkalles til 

gjennomgang av materialet når 

dette er «godkjent» av 

fagansvarlig. 

2018-10 Bestille Indoor 2019 Det er tid for å bestille halltid for indoor for 

2019.

Medlemskrav STYRET Innmeldt Styret beslutter å ikke forplikte til 

indoor for 2019 grunnet lite 

behov. 


