Referat fra Cirrus´ årsmøte 2010
Nordre Skøyen hovedgård, 11. november kl 19
Det hadde møtt opp 21 medlemmer .
Svar på SU´s høringsutkast til nytt regelverk
Møtet startet med at Dag Wingerei presenterte arbeidsgruppens utkast til svar på SU´s
høringsutkast om forslag til nytt regelverk (se eget dokument). Arbeidsgruppen hadde
bestått av Wingerei og Arnfinn Lie, og Gunnar Neslein hadde kommet med innspill.
Ingen medlemmer utover disse hadde fulgt oppfordringen om å komme med innspill.
Wingerei presenterte utkast til høringssvar på overhead, og etter en kort debatt ble det
klart at hovedinnvendingene mot SU´s utkast var at det var for omfattende og
detaljorientert.
Blant annet mente Wingerei at man burde skille mellom ARF og selvbygg, og stole på
ARF-fabrikantenes konstruksjoner. Likeledes mente arbeidsgruppen at fabrikantenes
servo-spesifikasjoner burde legges til grunn, og at seriøse produsenters vurderinger ikke
behøver å etterprøves. I denne sammenhengen ble det også diskutert behovet for
sertifisering. Flere nevnte at ARF-produsenter allerede jobber med ISO-sertifisering, og
at dette uansett trolig vil tvinges fram pågrunn av strengere sikkerhetskrav i Europa.
Det var enighet om at Cirrus´ høringssvar skulle konsentrere seg om forenkling, og
vektklasser. Arbeidsgruppen mente at en burde justere den laveste vektklassen til 1-10
kg, og akseptere de få forslag til reguleringer i høringsutkastet for den laveste
vektklassen. Gruppen presenterte forslag til følgende vektklasser med noen forslag til
forenklinger i forhold til det opprinnelige høringsdokumentet: 10-30 kg, 30-70 kg og 70150 kg. Dagens NLF-forsikring gjelder opp til 70 kg, og vektklassene bør derfor etter
arbeidsgruppens mening, følge forsikringsvilkårene. Det ble ikke diskutert
høydebegrensning. Det var også uklart hva Cirrus skulle mene om selve kontrollregimet.
Det ble enighet om at arbeidsgruppens utkast skulle legges ut på Cirrus´ hjemmesider.
Disse ligger under "lukket medlemsservice".
Arbeidsgruppens forslag ble vedtatt ved at et klart flertall av de frammøtte rakk opp
hånden. Det ikke ble stemt over "nei" og "avholdende".
Deretter ble årsmøtet formelt satt. Magne Solheim ble valgt til ordstyrer.
Punkt 1, konstituering
Det var ingen innvendinger til innkallelsen. Styreleder Leif Bjørgo beklaget likevel at
årsmeldingen ikke var sendt ut til medlemmene før møtet. Det ble ikke valgt referent i
henhold til vedtektene. Undertegnede hadde sagt seg villig før møtet til å føre referat.
Punkt 2, årsmelding
Avtroppende sekretær Frank Tenambergen la fram årsmeldingen (finnes som separat

dokument). I tillegg til den skriftlige årsmeldingen, informerte han om at SMS-tjenesten
nylig er oppdatert, slik at alle medlemmene får informasjon på SMS.
Under diskusjonen kom det kritikk mot dårlig annonsering for Ekeberg-stevnet (som
forøvrig ble avlyst pga dårlig vær). Styreleder Bjørgo sa det nye styret ville vurdere
hvordan Cirrus kan bedre kommunikasjonen utad.
Nettsidene ble kritisert for manglende oppdatering. Sekretær Tenambergen informerte om
at nye nettsider var laget, og snart ville bli publisert.
Det ble også poengtert fra salen at det ikke er styret, men årsmøtet, som er ansvarlig for å
vedta budsjett. Dette ble senere fulgt opp under behandlingen av budsjettet.
Årsmeldingen ble deretter godkjent ved akklamasjon.
Så var det pause med pizza og brus, skryting og diskusjoner.
Punkt 3, regnskap
Deretter ble regnskapet lagt fram av kasserer Trond Dalsveen på overhead (legges ut på
Cirrus´ hjemmesider). Han kunne presentere hyggelige tall, der Ekeberg indoor i
særklasse sørget for positiv balanse. Stevnet var budsjettert med 0 i resultat, mens
overskuddet endte på 31.750 kroner. Foreningens økonomi er god, med en egenkapital på
over 150.000 kroner.
Punkt 4, budsjett for 2011-sesongen
Diverse-posten, det vil si pizza poå medlemsmøtene, ble foreslått økt med 5.000 kroner.
Videre ble Cirrus-fondet foreslått nedlagt, og overført til investerings-posten, for å bidra
til etterlengtet oppgradering til strømuttak og strømforsyninger på Spydeberg.
Det ble poengtert fra salen at det er årsmøtet som er foreningens øverste organ, og derfor
må godkjenne budsjettet. Styreleder Bjørgo forklarte at det tidligere hadde vært det nye
styret som hadde lagt fram budsjettet ved første medlemsmøte i januar. Etter den formelle
avklaringen av årsmøtets mandat som foreningens høyeste organ i henhold til vedtektene,
godkjente årsmøtet budsjettforslaget ved akklamasjon.
Punkt 5, valg
Valgkomiteen hadde bestått av Torbjørn Jespersen, Stein Jaksland og Finn Olsen.
Sistnevnte meldte seg ut av Cirrus i løpet av året og deltok derfor ikke på møtene.
Jaksland la fram valgomiteens forslag. Styreleder Leif Bjørgo, kasserer Trond Dalsveen
samt varamedlemmene Arnfinn Lie og Kristian Otnes tok gjenvalg og ble enstemmig
valgt ved akklamasjon.
Espen Bakke ble valgt til ny nestleder. Kjell Berntzen ble valgt til ny sekretær. Morten
Bremsrud ble valgt til nytt styremedlem.
Ole Synnes ble gjenvalgt som revisor.

Torbjørn Jespersen og Stein Jaksland ble gjenvalgt til valgkomiteen, supplert av Svein
Hyggen som nytt medlem.
Alle valg var enstemmige ved akklamasjon.
Punkt 6, innkommende saker
Det ble ikke meldt noen saker.
Etter den formelle delen av årsmøtet presenterte Leif Bjørgo sitt nye Proxxon
multiverktøy, kjøpt hos Torbjørn &Kåre. Dette apparatet er meget praktisk, og kutter det
meste, men tar svært liten plass.
Deretter presenterte Frank Tenambergen to nye "emballasjemodeller", EPPkonstruksjoner for DS. JW60 har verdensrekorden i hastighet for foam-modeller på hele
376 km/t, og kan sammen med "lillebroren" JW32 Mini bestilles via Tenambergen som
har direkte kontakt med produsenten i California. Modeller kan bestilles ved å sende PM
til Frank på modellflynytt.no etter å ha lest denne tråden:
http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=27274
Møtet ble avrundet ved at Torbjørn Jespersen blant annet presenterte Graupners nye
radiosystem – Hott – som skal ha vært testet opp til 8 km med en oppgitt rekkevidde for
full range mottakerne på 4 km. Systemet har mulighet for telemetri og
introduksjonsprisene er lave både på TX og RX, telemetrimoduler og utbyggingsbokser
til TX.
Møtet var over kl 22.
Anders Eiebakke

