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    Til stede: Morten, Jan Petter, Ellen, William, Marius, Grethe, Audun 

 

Sak1: Årshjulet 
Grethe har ansvar for årshjulet. Dette skal være et styringsverktøy for Styret, og være med som de 
første agendapunktene hvert Styremøte. Det vil være et levende dokument.  
Marius vil bli med på denne oppgaven for å fullføre oppgaven som ble startet i fjor.  
 
Idrettsregistreringen: Ellen tar denne 
 

Sak2: Regnskap/Økonomi 2015 
Se under sak4 

Sak3: Budsjett 2016 
Det har blitt regnet feil i budsjettdokumentet for 2016 grunnet en feil i formelen. Ellen har hatt 
dialog med Pål Bergan, som avdekket dette, og de har feilrettet dette.  
 
Det skal være møte ang flyprisene og det skal gjøres avtale ifm flyplassavgift. Styret fortsetter 
jobbingen med budsjettet så snart dette er på plass.  
Det må også tas stilling til om prisen skal økes til 250 for 2016 eller ikke.  
 



 
Sak4: Bruttoføring av regnskap (også for 2015) 
Styret ønsker å gå for en bruttoføring av regnskapet fremover. Det er også ønskelig å gjøre dette 
tilbakevirkende for 2015.  
 
Hvordan forholder vi oss til de som fakturert mer enn 50 000? 
Hvilke konsekvenser vil det ha for 2015? 
Ellen er med fra Styret ang dette. Audun sjekker med Pål, Rune og PM og setter sammen gruppen og 
sjekker disse punktene.   
 
William presiserer at bilag blir ekstremt viktig fremover.  
 

Sak5: Aktiviteter 2016 
 

-Terminliste:  

DL sin oppgave å ferdigstille denne.  
Audun ferdigstiller denne nå, og det må lages eventer på facebook på de store eventene som er 
planlagt så langt. Det blir nevnt at Audun kan få bistand fra Grethe, Ellen eller Tove for å lage 
eventene på Facebook.    

 

-Mannskapsliste 

Audun har startet med mannskapsliste for 2016. 
HL: har hentet medlemslisten på nlf, så vi vet hvem som er potensielle HL’er. Han skal ha møte med 
Christian Krognes på tirsdag ang dette.  
HFL: Audun sender en henvendelse til de som skal være hfl’er.  
 
Audun kontakter de resterende arbeiderne nå og bekrefter at de skal komme tilbake.  
 

-Kursoversikt 
Audun lager liste nå og legger ut etter han har hatt møte med Monica (møtet er på søndag).  

 

Sak6: Påskeboogie 2016/helgeåpent etter påske 
Påskeboogien er vedtatt, og det blir hopping i helgene etter dette. Onsdagshopping siste onsdag i 
april.  
Påskeboogie fra Kl 12 på onsdag og 13 på torsdag. 

 

Sak7: Oppdatering fra DL 
Grasrotandelen: Audun skal gjøre et stunt for å få flere til å velge oss der.  
 
Ang AFF-kurs: Audun ønsker å få til seks minutter i vindtunell første dag i kurset. Dette er klarert 
med HI og Monica. Styret er meget positive til forslaget.  
Audun og Morten tar et møte med vindtunellen for å ta dette videre. 
 
Sponsorer: Morten tar en prat med mulige sponsorer.  
 
Logo: det luftes et forslag om å lage ny logo. Styret er ikke negtativ til dette.  



 
 

Sak8: Godkjennelse av fakturaer 
Audun blir den som kvalitetssikrer innnkommende fakturaer i år.  
Det blir også opprettet et VISA kort for DL som brukes på div utlegg i stedet for å skrive reiseregning. 
Marius bistår DL med dette da det er han som har holdt i oppgaven tidligere.  
  

Sak9: Eventuelt 
Pakketeppe til hangar 
Vi må starte med planleggingen, så vi har pakketeppe til den nye hangaren. Jan Petter tar dette 
videre 
 
Hjemmeside 
Grethe fortsetter jobben med å finne leverandør. Det skal være telefonmøte i morgen ang dette.  
 
Nytt manifestsystem 
Det står i referat fra styremøte i f/nlf at arbeidsgruppen er pålagt å finne frem til mulige alternativer 
til møtet de skal ha 3. februar. Grethe følger opp hva som skjer i arbeidsgruppen.  
 
Tandembookerene 
Det skal være møte i neste uke med Tove og Esben. Grethe, Morten og Audun tar dette møtet. Det 

vil her også prates om sosiale medier generelt.  

 

 


