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Skypemøte. Til stede Jarlsberg: Jan Petter, Nicolai, Audun. Til 

stede Oslo: Ellen, William, Grethe (referent) 

Sak1: Årshjul 
HI har laget nye instrukser for 2017.  
Flyavtale: dette er håndtert, ref Audun. 
Idrettsregistreringen: Ellen har tatt seg av denne.  
Audun organiserer dugnad sammen med Paulina og Paja.  
Stabsmøte: skal være fast en gang i uken. Hi skal delta på et tidlig i mai når alle er til stede. Det skal 
avholdes en brann/havari/ulykke øvelse etter ønske fra HI.  

Sak2: Økonomi 
Se pkt 4.  

Sak 3: Regnskap/avtale regnskapsfører  
Ref tidligere ønske om å ha jevnlig oppdatering underveis i sesongen. Jan Petter og Nicolai ser på 

dette, med innspill fra Audun.  

Sak 4: Økonomiplan med tanke på å generere større overskudd 
Audun ønsker å styre etter et større overskudd enn det som budsjettet endte på. Dette etter 
avdekking av regnefeil i budsjettet på Årsmøtet.  
Audun og Ellen ser på budsjettet og presenterer revidert på neste Styremøte.  



 
 

Sak5: Reforhandle avtale med skydesign  
William skal se på dette sammen med Jan Petter. Audun bidrar til William. William orienterer på 
neste Styremøte 
 

Sak6: DL orienterer  

1. Status Burble: Mesteparten av grunninnstillinger gjort. Tandem/gavekort flyr. Mangler 

trening med manifestering/resepsjon/app (Burble me). Audun skal til Dropzone 

Denmark i påska. De har brukt Burble et års tid og har sagt ja til å ha han som lærling.  

2. Opprydding felt i gang (gress, drenere, flytte brakker) 

3. SpotOn etablerer butikk 21. april. Uvisst om vi kan leie et par rigger av dem til vi får 

våre egne nye elev/utleie kombi 

4. Elev- og tandemrigger: HK til sesong 

5. Dyttere og hjelmer er bestilt. I tillegg ba HI om 4 stk Stella til testings 

6. Har kjøpt 5 brukte høydemålere av Oslo. De er nå til service hos SpotOn 

7. Har kjøpt 20 flytevester 

8. Bestilling nye elevrigger fullført og bekreftet. Levering mndskifte mai/juni 

9. To stk sanitærbrakker bestilt. Leveres uken etter påske 

10. Strøm: Jan Petter følger opp denne videre mot Tor.  

11. Audun har mulighet til å få tak i en 7000 liters gammel sherrytønne fra Arcus. Disse 

kan det lages vedfyrte badstuer av. Dette vil koste 20-30.000: lage benker, kjøpe ovn, 

dør etc. Styret vedtar at daglig leder skal gå videre med dette prosjektet.  

12. Rapportering NIF: Dette tar Ellen seg av. 

13. Holder på med instruksjonsvideo for tandemelever med bistand fra Thomas 

Thomassen 

14. Flysjef jobber med ny SOP for JMP. + 22 hoppere i flyet. SOP er ok for i år i, 

godkjennelse av 22 i flyet tar litt lengre tid.  

15. Stavanger FSK kommer på besøk 28.4 - 1. mai. Vi henter og bringer 

16. Samarbeidsprosjekt med GFSK. Alt avklart vedr OT og adm/manifest. Aktivitet blir 

satt på oss, men sikkerhetsarbeidet er GFSK sitt ansvar. Det eneste som mangler er 

tillatelse LT vedr brann/havari (GFSK har søkt om dette) 

17. HL-lista sendt ut, og så langt er det ingen protester. Leif har fått disp som HL. HI 

ønsker at HL i større grad skal bidra ifm elever/skjermkjøring i tillegg til at vi til 

enhver tid skal ha to i beredskap på bakken når flyet tar av.  

18. Har fått på plass en del arrangementer, se Arrangementer på FB. Det kommer flere 

innhopp etter hvert. 

19. Bra påmelding kurs. 49 per dags dato. De tre første nesten fulle 

20. DIBS sin avtale er foreslått avviklet av Audun. Det har gått ut 2 000,- kr i kvartalet i 

seks år som ikke har vært benyttet. Styret vedtar å si opp avtalen med umiddelbar 

virkning. I lys av dette ønsker Styret å gå gjennom alle betalingsavtaler som er aktive. 

Jan Petter følger opp denne.  

Sak 7: Skydive Tønsberg  
Fontene og farger synes Styret fungerer, men det er ønskelig at vi ser litt mer på selve logoen. Audun 

viser Styret nye alternativer så snart som mulig.  



 
Sak8: Samarbeid med Bula/Kari Traa 
Audun redegjorde for dialog ifm samarbeid med Bula/Kari Traa. Styret er positive til dette, daglig 
leder har full tillit til å fortsette dette arbeidet.  
 

Sak9: Strategiarbeid 
Styret sender over tanker om hva som er viktig for en strategiplan frem til neste Styremøte.  
  

Sak10: Innsats mot A hoppere 
Det planlegges flere initiativ mot ferske hoppere.  

- Nybegynnerhelger for ferske hoppere.  
- I tillegg ekstra innsats mot A-hoppere (strategisatsning som idrettsklubb) der vi utvider dette 

ved å gå litt mer mot idrettsretning på fs i første omgang. Styret er positive til disse tiltakene. 
Audun og Ellen jobber videre med dette.  

 

Sak11: Plassering vogner  
Audun presenterer forslag for organisering av vogner på feltet med paller etc. Styret går for 
alternativ 1 og dette skal gjennomføres på dugnaden. 
Styret vedtar at det blir en årspris på 1 900,- og helgepris på 250,- Ukespris 500,- for å ha 
campingvogn/bobil på hoppfeltet. Dette vil inkludere strøm og sanitærforhold (brakker).  
Audun lager regelverk for dette. 
 

Sak12: Ungdoms- og arrangementsmidler 
Audun ønsker å søke om midler til ulike arrangementer: 
Gfsk har Audun kontroll på. Det må betales landingsavgift som vi ønsker dekket.  
Nybegynnerhelger skal vi også søke om.  
Stavanger ønsker å komme over til oss i år også: Audun skal søke om støtte på 40 000 til dette.  
Telemark rundt: søker om 15 000 pr runde.  
Bigway: Store kostnader ifm hente fly. Søke om ferrystøtte? Audun ser på dette.  
FS skole: skillcamp for å lære opp ferske hoppere. Ellen, Aage, Carl Erik og Audun har laget en 
struktur på dette. Budsjett er ikke klart enda, men Audun holder i denne.  
 

Sak13: Årskort 
Styret ønsker å spørre om Carl Erik kan bistå oss med å se på et evt årskort for 2017 sesongen. Audun 

kontakter Carl Erik.  

Sak14: Evt 
Ingen saker på evt.  

 
 

 


