
Idrettslaget FLYSTUA - Oslo og omegn modellflyklubb

                                     Organisasjonsplan   
  
                           Vedtatt på årsmøtet 2016.

Generelt 
Oslo Idrettskrets (OIK) godkjente lov samt Luftfartstilsynets (LT) «Forskrift av 01.01.2016 « er våre 
formelle underlag.
Idrettslaget er tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF) og vi har Modellflyhåndboka (MFH) som 
driftsunderlag, disse sammen med våre Flyregler, Driftsregler for Tangen idrettsplass for luft-
sport, Årsmøtevedtak samt retningslinjer fra NLF er våre «kjøreregler»

Organisasjonsplanen regulerer idrettslagets/klubbens interne organisasjon og aktivitet.

Møter

Alle møter hvor viktige saker skal behandles skal ha en saksliste med eventuelle saksdokumenter 
som sendes ut i rimelig god tid. E-post kan med fordel brukes i det forberedende arbeidet. 
Protokoll føres ved styremøter og andre viktige møter.
Det legges ut et uformelt referat fra medlemsmøtene på hjemmesiden.

Aktiviteter.

Vår og sommer 2016 vil være preget av å arbeidet med å lage bane på vårt Idrettsanlegg for luft-
sport. Et krevende prosjekt både når det gjelder finansiering og arbeidsinnsats. 
Her må alle aktivt stille opp dersom vi skal komme i mål: Åpning mai 2017 !

Medlemmenes idrettsutøvelse - RC flyging med elektrodrevne modellfly - ligger på rekreasjonsport 
nivå og har ikke behov for grep fra styrets side. Den har funnet sin form med individuelle utøvere 
som samarbeider og trener på en god måte.  Utviklingen av flyskolen skal støttes.

Stedlig leder (SL)  er Sikkerhetsansvarliges stedfortreder på våre flyfelt. Ved flere enn tre piloter 
tilstede skal disse selv utpeke denne. Alle aktive piloter er pliktig til å stille opp.

Kommunikasjon.

Vi bruker e-post samt klubbens hjemmeside. Viktig informasjon bringes videre til medlemmene.
Klubben skal holde elektronisk arkiv. Loven, organisasjonsplanen, Drift- og flyregler, protokoller og 
referater med vedlegg skal her være tilgjengelige for medlemmene.

Verv og funksjoner.

Klubben har følgende stillinger som skal velges på årsmøtet. Samtlige tillitsvalgte i andre verv er 
valgbare. Funksjonstiden er en valgperiode.

Kasserer                                 Materialforvalter                           
Sekretær                                 Sikkerhetsansvarlig             
Webgruppen                           Skolesjef
Flyplassgruppen                     Vaktmester                                        
Klubbmester                                          .
                                                

                                                   



                                                                                                                                    Side 2.
                                                                                                                               
                                              Stillingsinnstrukser.

                                                         
Kasserer
Har sammen med et av styrets medlemmer prokura og foretar utbetalinger godkjent av styret.
Fører klubbens regnskap og har årsregnskapet klart for revisjon i første halvdel av januar.
Utarbeider forslag til klubbens budsjett.
Forestår oppdatering av prokura etter behov.

Sekret  æ  r  
Er klubbens arkivar med ansvar for å holde klubbens arkiv oppdatert i samarbeid med 
webgruppen. Bistår styret med korrespondanse og føring av møteprotokoller og referater.

Webgruppen
Består av leder, nestleder og ett medlem og forestår drift og utvikling av hjemmesiden.
Samarbeider med sekretær om arkivet.

Flyplassgruppen
Består av leder, nestleder, parkmester og forestår anlegg og drift av flyplassen.  
Samarbeider med materialforvalter om anskaffelser av utstyr og med sikkerhetsansvarlig om
sikkerhet på flyplassen. 
Alle aktive piloter er automatisk medlemmer med dugnadsplikt.

Klubbmester.
Tilrettelegger klubbens møter og arrangementer.

Materialforvalter
Organiserer klubbens anskaffelser av materiell og fører  inventarlister over dette.
Samarbeider med flyplassgruppen på utstyrsiden.

Sikkerhetsansvarlig
Utfører sitt verv i henhold til Modellflyhåndboka pkt. 3.5.
Samarbeider med flyplassgruppen om sikkerhet.

Skolesjef
Er leder for klubbens instruktører og forestår teoretisk og praktisk utdannelse av modellflygere.
Organiserer oppflyging til Flygebevis A for modellfly.

Vaktmester
Tilrettelegger tilsyn og vedlikehold av klubbens bygninger.


