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1. Årshjulet 

Årshjul for mai og juni ble gjennomgått i møtet.  
I juni bør det være et møte med kontrollkomitè for å gå opp linjene for hvordan det gjøres fremover. 
Ellen koordinerer og tar med seg Audun.  
 

2. Regnskap/økonomi  

Flyplassavgiften har nå et tak på 500 000,-. Overskytende blir ført opp på nytt punkt i regnskap som 
inntekt. Avgiften mot medlemmene er 1300,- pr år selv om JLS har justert opp til 1500,- 
 
Tor er i kontakt med en som skal hjelpe oss med det elektriske. Han sjekker med PM hvor mye vi har 
å gå på i budsjettet.  
 

 

3. DL orienterer 

Audun har gått til innkjøp av trådløs mikrofon til 3500,- slik at vi står friere og ikke er avhengig av pa 
anlegg.  
Og ny pakkematte er innkjøpt til 2500,-.  
Bålplass: Audun har søkt om tillatelse til å sette opp bålplass, og sitter nå med teninger ifm dette.  
 
Det avholdes ukentlige stabsmøter, noe Styret er meget fornøyd med.  



 
Audun tar opp om det er slik at han ikke skal kompenseres ved fravær av stab der han må steppe inn. 
Styret er enstemmig på at Daglig Leder skal få kompensasjon i de tilfellene han må steppe inn som hl, 
resepsjon, manifest etc.  
 
Burble: brukes til tandem.  Audun har oversatt tandembookingdelen og den er klar. Det som må 
avklares er prisene da klubben får en kostnad ved kjøp av gavekort via Burble.  
 
Stripe er klar, men ikke satt i drift.  
Grethe kontakter Stripe for å høre ang mulighet for å justere prisene.  
 
Audun foreslår en wingsuithelg på hoppfeltet. Styret er positiv til initiativet. 
  

4. Grønt bygg/andre alternative løsninger 

Dette ses på senere 

5. Organisering hangar 

Tor jobber med å få orden, sette opp , strøm etc.  
Pakkemattene blir bestilt nå, se pkt 6.  
Neste steg er sanitær, få datating oppå der.  
Videre på nordveggen er det tenkt å ha debriefistasjoner.  
Tiden fra september og videre utover blir det mer tid til å se på dette.  
 

6. Pakkematter 

Styret vedtar å kjøpe 100kvm pakkematter (puslespillmatter). Til 19 990,- pluss frakt. Dette tas av 
budsjettpost som er satt av til hjemmeside, siden hjemmesideprosjektet har blitt utsatt til neste års 
budsjett.   
 

7. Dusj/wc-bygg i Hangar 

Audun har undersøkt sanitærbrakke med to wc og to dusj for 20 000,-  
Styret estimerer 30 000,-  ink frakt ut sesongen.  
JP forsøker å forhandle med tandemhopp til leverandører.  
Det vedtas at vi går for dette alternativet ut sesongen for å kunne tilby medlemmer og besøkende 
sanitærfasiliteter i 2016. 
Regnskapsmessig legges da hjemmesideprosjektet på is til vinteren.  
 
Jan Petter og Grethe lager tekst som legges ut på FinnAnbud.  
Grethe undersøker om hc tilskudd må søkes i forkant eller kan gjøres i etterkant 
 
 
Sanitæranlegg med to toalett og 1 hc toalett, og to dusjer skal bygges inne i en flyhangar. Vann og 
avløp ligger klart. Ca 30 kvm.  
 

8. Logo flyet  

Grethe sjekker med Per K om vi får lov å sette opp foliering.  

9. AFF kurs 

Styret diskuterte dagens pris på AFF-kurs og muligheten for å kjøre kampanjer for å fylle opp kursene 
i slutten av sesongen. Ser an dette videre 



 
10. Treningsstøtte NM 

Ellen holder i dette.  
Styret har fått en henvendelse ang lagstøtte for de som har storhopperdeal. Styret vedtar at 
laghoppene for de  med storhopperdeal justeres ned med 30 kr.  
 

11. Punkter etter Årsmøte 

 Hedging av fuel – sjekkes til neste Styremøte av Audun.  

Flytte web kostnader (internettrelaterte kostnader/domene) til annen post? Forslag fra einar – 

gjøres på neste budsjett.  

7770 bank, øke denne ref stripe/burble -  Tas i samme diskusjon som Burble videre utover.  

 

12. Evt 

Grethe ber om at koden til nøkkelskapet blir endret asap. Det er altfor mange som har tilgang til 

denne. Ellen sjekker med Halvor hvordan det gjøres.  

Nøkler: Tor ordner med flere nøkler på feltet.  

 


