
Møtereferat TRMFK Styremøte 
Sted: Trondheim 
Dato: 31.mai 2018 
Deltakere: Gisle Hammerstrøm, Alf Rønne, Ole Christian Rønning, Thomas Mørtsell 
Frafall: Jørn Kaasbøll, Geir Dyrdal, Asle Langeng 
 

Agenda 
1) Fullførte saker 

2) Nye innmeldte saker 

3) Åpne saker 

4) Eventuelt 
 
 

Fullførte saker 
Siden forrige styremøte (26.april 2018) er følgende saker behandlet og fullført. Disse sakene settes til 

«Arkivert», og vil ikke følges opp videre.  

 

 

  

Saksnummer Tittel Beskrivelse Saksform Ansvarlig Status Vedtak Notat

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

2019.

Medlemskrav STYRET Fullført Styret beslutter å ikke forplikte til 

indoor for 2019 grunnet lite 

behov. 

2018-13 Klipper må ha service Klipperen må ha service. Asle ordner med 

dette. 

Behov STYRET Fullført Klipperen har fått service, og er 

satt i gang for sesongen. 

Opplæring av klippegjeng er 

utført. 

2018-14 Etablere klippeliste Ansvarlige for klipping av stripa må defineres Behov STYRET Fullført Klippeliste er utformet og 

igangsatt. 

Klippeliste2018 ligger i 

katalogen 

"Anleggsdokumentasjon/Udduv

oll"



Nye innmeldte saker 
2 nye saker er innmeldt, og lagt til behandling.  

Thomas tar ansvar for å følge opp disse sakene.  

 

 

Åpne saker 
Følgende saker er åpne og under fortsatt behandling.  

Sak nr 2018-01 forblir åpen inntil Altinn er oppdatert og kasserer (Ole Christian Rønning) har fått 

tildelt signaturrett og prokura for Trondheim Modellfly klubb.  

 

Saksnummer Tittel Beskrivelse Saksform Ansvarlig Status Vedtak Notat

2018-16 Agenda på klubbmøter Agenda for medlemsmøter må defineres Ønsker STYRET Innmeldt Det må utformes en fast agenda 

for medlemsmøter. 

2018-17 Prosjekt ny stripe Ny stripe på Udduvoll må prosjekteres skikkelig Behov STYRET Innmeldt Styret starter utredning av utført 

arbeid og behov for videre 

aktiviteter for å utvide stripa. 

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. 

2018-12 Utedo doneres Landroverklubben ønsker å donere utedo til 

TRMFK. Dette må avklares, og hentes, innen 

10.april. 2018. 

Forslag STYRET Under behandling "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. 

2018-15 Droneflyvere utenfor stripa Droneflyging utenom stripa. Asle har snakket 

med de tre, og må følges opp. De kan ikke fly

inn i vår flysone på stripa.

Ønsker STYRET Under behandling Asle må ta dialog med 

vedkommende. 



 

Eventuelt 
Følgende er diskutert (ikke saksbehandlet) under eventuelt:  

 

1) Kommunikasjon fra styret er for dårlig.  Styret er for trege med å respondere på mail og 

Facebook. Dette må forbedres. Det forventes at alle (Leder, NK og Kasserer som et minimum) 

leser mail daglig slik at henvendelser kan fanges opp.  

2) Det må blåses skikkelig liv i prosjektet med utvidelse av stripa. Thomas og Ole drar ballen videre.  

3) Modellflyskole må etableres og struktureres slik at dette kan komme i gang til høsten.  

4) Medlemsmøtene må få en bedre struktur med fast agenda.  


