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Styrets sammensetning

Leder: Anders Gausland

Nestleder: Roald Kåre Stenvik

Styremedlem: Ronny Fjelde

Varamedlem: Trine Vandbakk Fjelde

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 1 styremøte hvor 1 sak var å vurdere forslag om sammenslåing av Ryfylke Modellfly

Klubb og Strand Modellfly Klubb. Det ble vedtatt at dette skal tas opp på neste årsmøte. Styret er

positive til sammenslåingen, og vil anbefale årsmøtet å vedta sammenslåing.

Aktivitet
Klubben har hatt lite lokal aktivitet i 2020. Ingen medlemmer har deltatt på arrangementer eller kurs.

Ellers er det vanskelig å vite hvor mye aktivitet det har vært blant medlemmene i og med at vi har

medlemmer spredt over hele landet. Det er lite kontakt styret har med medlemmene utenfor

Ryfylke.

Klubben har deltatt både økonomisk og praktisk med å anskaffe robotklipper på modellflyplassen

som er lokalisert på Kvam. Flyplassen tilhører Strand Modellfly Klubb, men medlemmene våres har

mulighet til å benytte denne flyplassen vederlagsfritt. Dette er den eneste modellflyplassen i Ryfylke,

som vi kjenner til pr. dags dato. Det var derfor naturlig at vi støttet opp med oppgraderingen.
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Medlemstall
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.).

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og

eldre

Totalt

Kvinner 1 1

Menn 1 39 40

Totalt 41

2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine
forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende
deltar i.

1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under
12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper.
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Årsregnskap

Inngående saldo var pr. 1.1.20 kr. 14 557,26. Utgående saldo pr. 31.12.20 var kr. 10 512,23.

Klubben fikk et underskudd på kr. 4 045,-.

Underskuddet skyldes økonomisk støtte til Strand Modellfly Klubb for oppgradering av

modellflyplassen og investering i robotklipper.
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