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

 

Sak1: Regnskap/Revisjon/status 
Regnskap oppdatert 2. mars (PM) 
Ellen legger ut på hjemmesiden 
 

Sak2: Budsjett 2015/status rettet budsjett 
Ellen har sendt ut rett versjon og skal nå legge denne på hjemmesiden.  
 
Styret skal følge opp budsjett på hvert styremøte fremover og DL skal ha ferdig utfylte ukeskjemaer 
innen tirsdag hver uke, som tidligere avtalt. Det er også ønskelig med månedlige rapporter fra PM for 
å ha bedre kontroll.  
DL må lage friske ukeskjema for 2015. Innen neste styremøte må dette være klart.  
Styret har bestemt at alle ukeskjemaer skal legges inn i Confluence, dokumenthåndteringssystemet 
vårt.  
 

Sak3: Bookingsystem/betalingsløsning 
Grethe, Tove og Johan har hatt møter for å lage kravspesifikasjon for en bookingløsning da den som 
er pt ikke fungerer. Det viser seg at det ikke finnes noen gratisversjon som gir oss alt det vi trenger. 



 
Styret har bestemt at Grethe skal fortsette arbeidet for å få til et bookingssystem med 
betalingsløsning. Grethe kontakter ressurs for å få et kostnadsoverslag på dette og informerer Styret 
når det er noe nytt og når tilbud foreligger.  
Steg 2 vil være hjemmeside, her er det viktig å kunne integrere mot melwin/JR osv for å bevare 
hoppliga, kontoinfo osv. 
 

Sak4: Avtale TO/Hoppfly AS 
JP har jobbet med en ny avtale med Hoppfly med en ny gradering av priser. Kravet til Hoppfly var at 
vi skal binde oss til å fly 340 timer, noe Styret ikke ønsker å binde seg til. JP sender en mail til Hoppfly 
med ønske om å få til en avtale uten dette punktet.  
 

Sak5: Avtale Hoppdrift AS 
Samme som over 
 

Sak6: Generelt utleie av TO/ i sesongen og utenom sesong 
Styret har ingen innvendinger mot at Hoppfly leier ut TO så lenge det ikke går ut over vår drift.  
 

Sak7: Hangar/status 
Naboene har ikke kommentert, så det er godkjent. Søknaden med naboinnsigelser ble sendt til 
kommunen for en uke siden, Morten følger opp kommunen når det har gått 14 dager.  
 

Sak8 Hangar/utleie Hoppfly(TO) 
Avventer godkjent hangar.  
 

Sak9 Grønt bygg/status/Solbergsuite 
Solberg lurte på om han kunne få et mer eller mindre permanent rom i bygget. Han ønsker en suite, 
så det må nok slås sammen to rom. Styret mener at det da må være sånn at rommet kan disponeres 
av klubben når han ikke er der. Dette må inn i avtalen med Solberg.  
 

Sak10 Grønt bygg/leieavtale 
Morten jobber videre med avtalen med Solberg 
Viktig at det i avtalen er spesifisert at det innebærer en form for overnatting, ikke bare 
«stevnebekvemmeligheter» 
Jan Petter bestiller forhåndskonferanse hos kommunen.  

 

Sak11 Lagdeal trening NM-lag/VM-lag 
Kommet inn forslag fra Carl Eric Tuv om å justere ned prisen til 185 for lag som trener til NM/VM, 
den er 190 i dag. Styret innvilger dette.  
 



 
 

 

Sak12 Diverse 
- Forslag ifm FS fra Aage: Styret synes dette er en god idé. Må legges inn som et event på 

facebook 

- Facebook skal brukes til å lages eventer, og daglig leder/Tove har ansvaret for dette.  

- Confluence dokumenthåndtering: Grethe viste raskt i møtet hvordan Confluence ser ut. 

Styret er enige i at dette ser bra ut for å få samlet alle klubbens dokumenter ett sted. Grethe 

skal få skaffet bruker til de som ikke har det i dag.  


