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    Til stede: Helle, William, Nicolai, Jan Petter, Grethe, Audun 

 

Sak1: Årshjulet 
Styreseminar: ønskelig å ha med nye medlemmer av styret på dette. Tas etter sesongslutt.  
Audun sjekker ang VO tilskudd søknad.  

Sak2: Regnskap/Økonomi 
Pr nå står det 231 flytimer. 
Ønskelig å øke tandemaktiviteten for resten av sesongen. Audun setter i gang en kampanje på 
facebook og flyers skal trykkes opp. Det er så ønskelig at meldemmen skal dele disse med venner.  
Helle sjekker ang designer til flyers.  
Vi har to pumper vi ikke bruker lengre. Det er ønskelig å selge de på finn, Nicolai sjekker.  

Sak3: Grønt bygg/organisering felt 
JLS ønsker at vi skal sette opp vår nye overnatting på plata til grønt bygg. Her er det også 

vann/avløp/strøm klart. Styret er positive til dette, men ønsker ingen forpliktelser uten å være med 

på bestemmelsene rundt hvordan de skal brukes.   

Solberg kommer til Tønsberg 28/8 for å møte JLS.  

Audun har forespurt om vi får tilbake leie som er betalt for grønt bygg.  

Styrets mål for neste sesong: overnatting der grønt bygg er, og resten av feltet som nå.  

Sak4: Neste års Styre 
Styret snakket om neste års Styresammensetning.  

Sak5: DL orienterer 
Terminliste for neste år må lages snart. Det som står på plakaten er bl annet fly camp med Daniel 
Sotillo. 
Det er ønskelig å få til en arrangementskomité til å håndtere eventer neste år.  
Det er også ønskelig å ha en periode med ukentlige AFF-kurs i terminlisten.  



 
 
Det har kommet et forslag fra stab om å flytte onsdagshopping til torsdag. Styret vedtar dette, og 
endringene gjøres umiddelbart.  
 
Audun gikk gjennom sammenligning av året så langt i år sammenlignet med i fjor.   
 

Sak6: kommunikasjon med naboer 
Vi må opprette bedre kontakt med de nærmeste naboene våre for å bedre kommunikasjonen. 

Nicolai initierer kontakt nå, men det er ønskelig å få på plass en varig løsning til neste år.  

Sak7: Evt 
Det kommer opp at det ikke har vært noen instruktørkurs i år.  

 

 


