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Sak1: Utstyr for videoredigering 
- Sak for årsmøtet. 

Sak2: Avtale mellom videostab og TøFsk 
- Pål Bergan har laget en avtale og vist denne til ansvarlig for videostab, Thomas Nerli. Styret 

har sett på dokumentet og ønsker at Stian Fredriksen skal ta dette videre med Nerli. Det er 

også ønskelig å ta med at dersom det oppstår uenighet om avtalen og forståelsen av denne 

må angjeldende sak foreligges via videoansvarlig til Styret i TøFsk. Dokumentet skal signeres  

 

Sak3: Sak mellom Sindre og Slottet 
- Styret skal sende ut mail til Pål Bergan og Sindre Frigstad der de informerer om at. I tillegg 

skal Styret kontakte Slottet og beklage at det har vært uklarheter internt i TøFsk ang denne 

saken. I tillegg sender vi tilbake pengene som Sindre fikk som kompensasjon. Morten sender 



 
brevet til Slottet, og ringer Pål og Sindre for å informere om utfallet, og samtidig legge 

diskusjonen død. 

 

Sak4: Daglig leder, Johan Thune. En oppdatering 
- Har fått kontorplass hos Styreleder. Johan har tatt over tandemtelefonen og jobber også med 

planlegging av AFF i samråd med Monica Smines. Johan har lagt opp til syv kurs og på det 

første er det 7/8 stk og det er også begynt å fylle opp på kurs nr to. Han kontakter også 

medlemmer for å sette i sammen stab til hfl og andre stillinger.  

 

Sak5: HFL for sesongen 
- Morten har pratet med Leif og han kommer nedover i år også. Johan skal prate med han om 

detaljene.  

- Det er også et forslag fra Pål Bergan på Årsmøtet at man skal få «alle» medlemmer til å bidra 

som hfl.  

- Johan og Pål Bergan har en dialog om dette. 

Sak6: Oppstart for sesongen 
- Morten og Johan foreslår å ha sesongstart helgen før normalt, altså 25/26/27 april. Det er 

også forslag om å lage en event ut av det.  Styret er enig.   

- De norske tandempilotene må ha to utsjekkshopp dersom det er mer enn tre mnd siden sist 

hopp. Dette må tas med i planleggingen av tandem for denne helgen 

Sak 7: Overnatting til utenlandske instruktører 
- Jan Petter løfter at vi må ordne med overnatting til de utenlandske instruktørene før de 

kommer. Styret er opptatt av at det skal være verdige forhold for dem å bo i. Johan Thune får 

finne en løsning på dette.  

 

Sak 8: Hangarprosjektet 
- Hangar nr 1: Kommet til en enighet om hvordan de skal gjøre det. 

- Morten har sendt brev ang TøFsk sin posisjon og ønske om å ta over Hangarbygg 1. 

 

Sak 9: Dispansasjonsavtalen 
- Avtalen gikk ut 31.12.13. Det er ikke tillat, uten denne avtalen, å fly med mer enn ni 

passasjerer.  Jan Wang har søkt på ny, men det ble avslag grunnet feil søker for avtalen. Den 

som er ansvarlig for det tekniske på Jarlsberg (flyplassoperatør ifølge avslaget)  må sende inn 

en ny søknad. Morten sitter med papirene og disse må fra Styret til vedkommende som må 

søke. Dette haster  

- Tor tar seg av denne saken og tar også kontakt med Tone Bergan i tillegg til Luftfartstilsynet. 

 



 
 

Sak 10: Avtale for TwinOtter, priser 
- Styret har mottatt en epost ang timespris på flyet. Innslagespunktet  for senking av timespris 

går ned. Dette begrunnes med at de har forstått at det nye Styret har ambisjoner om å øke 

aktivitetsnivået og dette da skal belønnes på følgende måte: 

0 - 210 timer: 8000kr 

210-235 timer: 6000kr 

Over 235 timer: 4000kr 

- I følge ukelederskjema er totalen for 2013 totalantall på 11813 minutter (usikker på om dette 

er ink Beverboogie) 

- Jan Petter tar seg av å bekrefte dette på Styrets vegne. 

 

Sak 11:  Dokumenthåndteringssystemet Confluence 
- Grethe har sett på Confluence etter å ha fått tilgang fra Einar. Hun prøver å legge inn alle 

dokumentene Styret har mottatt fra styret i 2013. 

 

Sak 12: Årsmøte 
- Morten jobber med Årsmøtet og PM er snart ferdig med budsjettet.  

- De eneste sakene Styret ønsker å ta opp utover budsjettet er 1)Klubbfasiliteter og 2)daglig 

leder informerer om åpningshelgen 

- Grethe etterlyser budsjettet hos PM. Grethe lager også en innkalling og legger ved underlag 

og revidert årsberetning. Sendes Styret for gjennomgang før det sendes medlemmene 

 

Sak 13: Avtale med tandemutstyr 
- Pål Bergan stiller med tandemrigger i dag, er MK for dem og har ansvar for at de er 

luftdyktige. Vi trenger avtalen som har vært til nå, prate med Skydesign/Pål Bergan (og evt 

forslag til ny kontrakt) 

- Jan Petter, som også er materialforvalter, håndterer denne saken. Han tar tak i avtalen og 

involverer styret.  

 

 Sak 14: Utestående for hoppere etter ikke bestått/møtt på kurs 
- Cato: Avregning med oppgjør gjøres etter endt AFF-instruktørkurs. Forslaget fra Styret er at 

avgiften Cato skal betale gjøres opp etter endt kurs. 

- Kenneth Adolfsen: MK-kurs, dukket ikke opp på kurset.  3500kr går på minus på JumpRun på 

Kenneth sin konto.  

- Styret ønsker at man skal trekkes egenandel 

 

Referent: Grethe Roesen Aae 


