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Til stede: Morten, Tor, Ellen, Grethe, Marius, Jan Petter  

 

Sak1: DL - annonsering/etc 
Morten står som kontaktperson ved spm ifm stillingsutlysning for DL.  
Dersom vi ikke har fått noen søkere før frist til Frittfall. 
Grethe legger ut annonsen på Facebook på ulike sider, på hjemmesiden og sender til f/nlf.   

Sak2: HI 
Christian Krognes er positiv til å fortsette i stillingen ett år til. 

Sak3: Flysjef 
Det har kommet en henvendelse fra Lars Geir ang kompensasjon for flysjefstillingen.  
Styret setter et tak på 30 000,- som kompensasjon til Flysjef. Han får ansattdeal og vanlig 
kompensasjon som pilotene gjør. Det forutsettes at beløpet godkjennes av Årsmøtet.  
Ved reiser til møter er det normal reiserefusjon.  
Morten tar kontakt med Lars Geir ang dette.  

Sak4: Andre ansatte/oppfølging stab 
Klubben ønsker å ha Brandon Cristian, Slavko, Paja neste år. Det er også ønskelig å invitere Sasa og 
kjæreste tilbake. Det skal da presiseres at hun må øke engelskkunnskapene sine til neste år.  
Opplæring i system, kundeservice og engelsk må til for resepsjon for neste år.  
Det er også ønskelig å ha tilbake Mariana og Daniel. Tor tar kontakt med Johan for å høre ang hva 
som er lovet, og tar dialog med alle ansatte.  



 
Sak5: Tandemansvarlige 
Grethe har akkurat mottatt et dokument med tanker om tandembooking for 2015 fra Tove og Esben. 

Styret skal lese gjennom dette og behandle dette ordentlig. Grethe bekrefter til de at vi synes dette 

er et godt dokument som skal brukes som et arbeidsdokument til ny DL.  

De har også kommentert at klubben må få på plass et bookingsystem, og dette er noe som skal 

behandles ifm budsjett for neste år.  

Sak6: Elevansvarlig 
Det foreslås å ha en egen elevansvarlig.  Styret ser på dette ifm ansettelse av en ny daglig leder, og 

evt konkludere på dette da. 

Sak7: Julebord 
Dal gård blir valgt til sted å ha årsmøte og julebord i 2015. Dato er 12. desember. Grethe ber om å få 

fjernet et par ting fra menyen for å få ned prisen. Det er ønskelig at pris ut til medlemmene ikke 

overstiger 650,- som var fjorårets pris. Event på facebook lages nå.  

 

Sak8: Plassering av evt. Nybygg 
Styret avtalte at Tor lager skisse og det blir eget møte med Styret ang dette. 

Sak9: Sesongen 2016-aktiviteter/arrangementer (møte 25.10.2915) 
Styret stiller i dette møtet. (Ellen og Grethe?) 
Det må undersøkes hvilke aktiviteter vi har på planen 

- Jarlsberg Challenge (Carl Erik) 
- Storformasjon (Carl Erik og Pål?) 

- Familieboogie (Marius) 

- Kyllingboogie (Anna?) 

- Trackmania (både pro og nybegynner/coaching) 

-  

Sak10: Påskeboogie/Jarlsberg Challenge/Storformasjon etc(se pkt.9) 
Påskeboogie: Forslag om forbehold om at vi har overnatting på plass før det settes opp et 
arrangement.  
Jarlsberg challenge: 3-4 juni. Denne må Carl Erik styre. 
Storformasjon: ønskelig å ha storformasjon med to fly.  
 

Sak11: Div 
Kontakte Voss (Grethe og Ellen) for å få erfaringsutveksling.  
Ang AFF instruktørkurs: Styret har vedtatt at hoppere på instruktørkurs som stryker og må ta opp 
igjen eksamenshopp får halvparten dekket dersom de ønsker å prøve en gang til.  
 
Orientering fra Tor fra flyplass ståsted: kommende konsesjon på bevegelser på flyplassen er 10 000 
løft. Dette gjelder alle fly på flyplassen.  
Klaging fra naboer i år har vært moderat.  
Avtale ang flyplassavgift: denne må lages så snart som mulig. Det er snakk om et tak på 500 000,- pr 
år. Det er foreslått at avgift på Jarlsberg skal økes til 1 500,-  



 
 
 
Ang manifestsystem: Grethe orienterte om f/nlf og deres prosjekt for å finne manifestsystem. Det 
viser seg at gruppen er opprettet nå. Grethe har kontaktet gruppen og bedt om å få delta. Grethe har 
også sjekket litt rundt for å se hva utenlandske klubber bruker. Morten setter Grethe i kontakt med 
Dubai ang dette. 
 


