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Skypemøte 

Til stede på Jarlsberg: Jan Petter, Nicolai, Audun, PM (Deler av møtet).  

Til stede Nydalen, Oslo: Ellen, William, Grethe 

 

Sak1: Svar til kontrollkomité 
Det er flere ting som må avklares ref mail fra kontrollkomitéen.  

- Årsregnskap hoppdrift: JP har signert på det. Audun og PM estimerer forbruk for 2017 for 

klubben.  

- Tandemgavekort: Vi har kontroll på denne nå.  

- Spotonkonto: Varetellingen stemte ikke vs JR kontoen. Det ser dog ut til at dette har gått opp 

i opp. PM svarer opp denne til kontrollkomitéen. 

- Referatene ligger på hjemmesiden.  

- Alt det økonomiske skal være på plass til Årsmøtet. Ellen og Grethe signerer dokumentene i 

dag og JP henter de i Nydalen for signering på onsdag.  

 

Sak2: Regnskapsarbeid  
- Styret vedtar at det skal utføres månedsregnskap i sesong. Regnskapsfører og Daglig leder 

har ansvaret for gjennomføringen av dette.  

- Economics, regnskapssystemet vårt, skal legges ned. Vi har blitt anbefalt Tripletex og får 

bistand til å overføre data fra det gamle systemet. Det nye systemet koster totalt 6 120,- pr 

år.  Styret vedtar å bytte til anbefalt regnskapssystem.  

 

 



 
Sak3: Budsjett 
Audun ber om en post i budsjettet kalt «Utearbeider». Denne posten skal være relatert til div arbeid 

som skal gjøres på uteplassen på feltet og annet relatert arbeide. Planene som ligger der pr nå er 

- Sanitærbrakke på utsiden av hangar, nordvestre hjørne.  

- Parkering. DL har bedt om pirs på drenering av en del av parkeringsplassen. 

- Felt med grus til campingvognene (som DL ønsker å få flyttet til sørsiden av hangaren. Styret 

er positive til dette) 

- Såing fra manifest til taxevei + igjengrodd område bak HI brakke 

- Grusing grønt bygg (estimert til 25 000) 

Kontonr på denne i budsjettet blir 6570.  

Styret vedtar å legge inn 80 000,- på denne posten i budsjettet.  

 

Sak4: Grønt bygg (konto 6510) 
Ref sak med Solberg. Vårt forslag er at vi gruser plassen (25 000,-) og setter opp sanitærcontainer 

utenfor bygget (2 500,- pr mnd pluss transportkostnader) mot at vi får bruke bygget i 2017 sesongen. 

Klubben vil oppnå leieinntekter ved utleie av rom/senger i grønt bygg som skal bidra til å dekke opp.  

Styret har tillit til at Daglig Leder driver diskusjonen videre med Solgberg og vedtar at dette er de 

ønskede tiltakene fra klubbens side.  

Brannutstyr er en stor del av kostnadene vi hadde ifm bygget i fjor. Dette tar vi med videre.  

Tor skal ha på plass en egen strømtavle til grønt bygg før sesongstart.  

 

Sak5: Ferdigplen 
Daglig Leder har fått tilbud på ferdig plen til 30 000. Han har i tillegg snakket med en tilbyder til (som 

laget snuplassen vår) De kan gi oss dette for 35 000,- da inkludert fundament til sanitærbrakke, og 

plen gjort klar til tilsåing.  

 

Sak6: Leierigger 
Det er ønskelig å kjøpe fire nye elevrigger i små størrelser, slik at de kan kombineres som leierigger.  

Leierigg har generert ca 20 000,- pr år, noe som gjør at de betales ned på 2-3 år. Dette har gått til 

spoton i gammel ordning.  

Audun foreslår totalt seks nye rigger der elevfondet brukes til de fire elevriggene og de to leieriggene 

legges i budsjettet. Dette forutsatt at leieinntektene for elevriggene skal rett tilbake til avsetning i 

elevfondet frem til fondet er fylt opp igjen. Inntekttt for leieriggene går tilbake til vedlikehold og evt 

erstatning.  



 
Styret vedtar å kjøpe inn 4+2 leieirigger som skissert ovenfor. Dette utgjør 283 000,- og Daglig leder 

avgjør hva som er nødvendig tilleggsutstyr. Dette ble vedtatt med fire mot en stemmer i Styret.  

 

Sak 7: Høydemålere 
Styret diskuterte ulike alternativer, bl. Annet Stella som kan vise dummy høyde og brukes i aff 

trening. Dette er en digital høydemåler som har pilvisning. Nicolai tar dialog med HI for avklaringer 

da Styret ønsker å ha HI’s anbefalinger ifm dette. Avgjørelsen tas på Styreseminaret som skal være 

19. mars.  

Pr nå ligger det 70 000 i budsjett som skal dekke 12 høydemålere og fire elevdresser.  

 

 

 


