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Til stede: Audun, Jan Petter, HI Aage, Nicoali, William, 

Grethe (referent), Ellen, Helle (siste del av møtet) 

Sak1: Budsjett 
Pris satt opp 100 kr pr tandem.  
Styret ønsker å forhandle frem ny avtale med Pål Bergan ang tandemrigger til neste år. Det rekker 
ikke å være med på årets budsjett da det skal ut til medlemmene i morgen.  
HI minner på at vi må ha en signert avtale for 2017 ang dette. 
 
Kommentarer til budsjett: 
Budsjettert med 20 000 slotter som er fordelt prosentvist likt som i fjor på de ulike postene.  
Det er budsjettert med 1,4 mill i stabsavlønning for 2017.  
Budsjettert med 400 kr pr kansellerte dag.  
Lagt opp til 15% kansellering 
Budsjettert med 80 elever (44 som har meldt seg på så langt) 
100 000 til NM 
150 000 til Stevner. Skal sørge for gode arrangementer/coaching.  
Posten Uteområder (ref sist Styremøtes vedtak om 80 000,- til budsjettposten) har blitt nedjustert til 
65 000,-  
 
Budsjettert overskudd er 689 194,- Styret vedtar budsjettet slik det står nå. Dette skal presenteres 
på Årsmøtet om en uke.  



 
 

Sak2: Grønt bygg 
Arbeidet ifm anskaffelser av brakker måtte stoppes da Solberg har satt frys av all endring av området 
frem til Masterplanen/Strategiplan for Jarlsberg foreligger og er vedtatt. Dette gjør at vi må fortsette 
kommunikasjonen mot TSA for å se hvilke muligheter vi har for kommende sesong.  
 
Solberg og Audun har sett på saken og forslaget ifm 2017 sesongen ser ut som følger: 50 000 i leie, 
20 000 i grus og en sanitærcontainer. Audun skal prøve å prute ned leie til 40 000.  
 

Sak3: F/nlf tinget 
Ellen, Siri og Anna stiller fra klubben, i tillegg til Audun (som er observatør) 

Sak4: Innkjøp 
Ved større innkjøp (med mindre avtaler på den type innkjøp) bør vi ha anbudskonkurranser. Dette i 
form av en lik prisforespørsel som sendes til tre forskjellige leverandører.  
 
Styret vedtar at anbudsforespørsel/prisforespørsel skal gjøres på alt over 50 000 og sendes til 
minimum to, helst tre leverandører. Daglig Leder skal hente inn tilbud og det behandles så av 
Styret.  
 

Sak5: Andre priser for ikke-medlemmer 
Styret vedtar at prisene skal være like for medlemmer og ikke-medlemmer. Dette ble enstemmig 

vedtatt.  

Sak6: Årskort / Storhopperdeal 
Det legges frem forslag om å selge følgende produkter for hoppdealer i år: 
 
Årskort med engangsinnskudd på 37 500,- 
Hoppdeal som koster 5 000,- i innskudd, og 200,- pr hopp 
Storhopperdeal som har innskudd på 10 000,-  og 150,- pr hopp.  
 
Ved unntakssituasjoner der hopperne er forhindret fra å benytte dealen kreves det legeerklæring 
som leveres til Daglig Leder.  
Daglig leder lager en avtale som skal signeres, og der nevnes feks force majour (for eksempel 
flyproblemer), og at det ikke tas forbehold om vær. 
 
Styret vedtar enstemmig å gå for dette forslaget for 2017 sesongen.  

Sak 7: Innkjøp 
Forslag om å kjøpe inn:  
 
Audio til ca 25 000,- for 12 stk 
Stella høydemålere (digital analog) 
Flytevester for 15 000,- for 20 stk  
AFF masterlogg digital for 15 000,- 
 
Styret vedtar å gå til innkjøp av 15 audio høydemålere, fem analoge høydemålere (lik de vi har fra 
før) og 20 flytevester.  



 
 
Flytevestene er av typen iFloat og skal leies ut til 50 kr hopp. Ved tap/skade må hopperen dekke hele 
kosten. Daglig leder lager avtale på dette.  
HI minner på at det blir klubbens ansvar å sørge for at vestene er i god behold.  
 

Sak 8: System for manifestering 
Dette blir ivaretatt, enten via Burble eller andre interne prosedyre.  

Sak 9: AFF kontor 
Brakken som Brendan og Casini har brukt skal gjøres om AFF kontor. 

Sak 10: Skydive Tønsberg 
Tas opp på Årsmøtet om en uke.  

Sak 11: Se på tips fra kontrollkomité 
Styret behandlet sakene på sist Styremøte.  

Sak 12: Erstatning regnskapssystem-  Justering forrige referat 
Det har kommet kontrabeskjed som sier at vi ikke trenger å bytte regnskapssystem før neste år. 

Styret vedtar da å fortsette med eksisterende system til neste år 

 

Sak 13: Evt 
- Forslag om å åpne opp for kredittkort. Dette er ikke noe som ønskes markedsført, men det 

skal kunne benyttes. Det vil være en tilleggskostnad på 3% for å bruke kredittkort.  

Styret vedtar at det skal åpnes opp for kredittkort.  

- Avtale med Bergan ang utstyr: Jan Petter finner frem dokumentene, William ser på avtalen.  

- Avgift for å ha satt opp campingvogn fast på feltet:  

Styret vedtar at det skal være en liten kostnad for de som har campingvogn/bobil stående 

på feltet.  

Daglig Leder utarbeider detaljene.  

 

Fokusområder for operativ drift 
Styret, HI og Daglig Leder diskuterte temaet. Det jobbes også med et strategidokument der dette vil 

dokumenteres. Grethe har noe underlag fra tidligere arbeid med dette fra 2015. Her bør det også ses 

på oppfølging av ferske hoppere (rookie cup?), lagsponsing etc.  

 

 


