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

 

1. Årshjulet 
Styret gikk gjennom aktuelle punkter i årshjulet. Gjennomgang av rutiner og instrukser gjøres ifm 

opprettelse av årshjul (Grethe og Marius). Grethe har revidert eposttilganger og endret passord på 

info@ mailen. Dette skal  gjøres årlig.  

Ang møte med HI og flysjef (satt til å være i mars i årshjulet). Det avholdes 16. februar på kontoret til 

Morten, og de som har anledning til å delta fra Styret gjør det.  

2. Regnskap/økonomi 2015 
Styret gikk gjennom liste fra PM med punkter Styret må se på.  

Audun ser på altinn registrering og Morten ser på banktilgang (som for øvrig ble gjort i fjor også, uten 

at det har blitt registrert) 



 
Det er også lagt inn HL kostnad. Se pkt om HL  

3. Budsjett 2016 
Ble gjennomgått av Styret i møte.  

4. Årsmøte 
Venter på revisorene, får ikke gjort noe før den tid.  

 

5.  Hjemmeside 
Grethe har mottatt tilbud fra Medianord på ny hjemmeside.  Styret gikk gjennom tilbudet i møtet, og 

det er ønskelig at firmaet ser på prisen. Grethe tar dette videre 

6. Burble 
Grethe gir en kjapp innføring i noen av funksjonene Burble tilbyr. Styret er positive til å ta dette 

manifest/bookingsystemet i bruk på Jarlsberg.  

Så fremt at vi har anledning til å få ut ønskede rapporter og all funksjonalitet blir bekreftet god nok 

for oss, vedtar Styret at vi skal gå for Burble. 

Grethe undersøker usikkerheter, og kontakter Didrik for en prat ang dette.  

 

7. HL  
Audun foreslår en modell for å løse mangelen på HL. Den gjør at vi endre på ca tre vakter pr HL. 

Styret er positive til forslaget.  

Det skal også, i samarbeid med HI, arrangeres temakvelder for HL (i tillegg til HM og HFL). Det skal 

også dokumenteres godt for å unngå evt usikkerheter.  

 

8. Klær til Stab  
Audun har sjekket pris på stabsklær og gikk gjennom dette i møtet.  

 

9 Treningsstøtte – forslag fra Carl Erik 
Styret har diskutert Carl Erik sitt forslag og går for dette. Morten tar dette videre med Carl Erik. 

 

10. Grønt bygg/andre alternative løsninger 
Styret ser på alterrnative løsninger til grønt bygg. Det blir opprettet en gruppe bestående av Morten, 

Jan Petter, Tor, Audun og Christian Krognes for det videre arbeidet. 

Det blir bestilt forhåndskonferanse hos kommunen for å se på plassen. Jan Petter håndterer dette 



 
 

11. Påskeboogie 
Morten skal ha møte med arrangementskomiteen.  

Ellen foreslår å ha tilbud på 100 kr i registrering (JLS avgift) for de to dagene i påskeboogien. Styret 

vedtar dette.  

12. Swooping pond 
Styret ønsker å få i gang en arbeidsgruppe som kan se på mulighetene for pond på Jarlsberg. Grethe 

undersøker med Sindre om han har anledning til å bidra.  

 

13. Kjøp av "flytransporter"(traktor) 
Skal ligge hos Hoppdrift. Tøfsk tar driftskostnad. Morten tar dette videre. 

 

14. Eventuelt 
 

– Revidering avtale mellom fotografer og TøFSK / videostab 2016 
Audun legger frem nytt forslag til avtale med videostab. Audun sender forslag til Styret, som 
godkjenner før avtalen settes i kraft.  
 
 
– Leie av PAC når TO er på Veko. Audun hadde med avtale i møtet som styret har godkjent og signert.  
 
 
 

– Utleie av TO til Voss under Veko. Audun kontakter Voss.  

 

– Markedsføringsplan: det skal avholdes møte om sosiale medier 22. februar, og dette blir tema der. 

For øvrig skal DL lage artikkel om vårens planer til Fritt Fall. 

 
– Medlemsundersøkelse: 
Audun ønsker å sende ut en spørreundersøkelse til medlemmene i forkant av sesongen. Styret er 
positive til dette. 
 
 
– Audun orienterte om SMS-varsling (følge opp ref forrige møte) 
 

– Status vindtunell/AFF-kurs: blir tatt opp i SU 22. februar.  

 

– Bemanning stab: HL og HFL på plass. Tamdenkoordinator også. Manifest og resepsjonen er ikke 

ferdig spikret enda.  



 
 
– Anna Fasting har spilt inn at klubben bør jobbe for at F/NLF legger AFF-instruktør-kurset til 
Jarlsberg. Styret synes det er en god idè på sikt, men det blir vanskelig pt. uten 
overnattingsmuligheter.  
 

 


