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

Sak1: Budsjett 2015 
Budsjetterer med 4000kr a 15 dresser på forslaget til Nicolai om AFF instruktørdresser. Grethe 
sender bekreftelse til Nicolai, og tar dialogen videre. 
 
Styret kaller inn DL og PM til neste møte, som da konsentrerer seg om årsmøte og alle forberedelser 
til dette.  
 

Sak2: Regnskap 2014 
Neste møte konsentrerer seg om årsmøte og alle forberedelser til dette.  
 

Sak3: Fortsettende årsmøte 
Neste møte konsentrerer seg om årsmøte og alle forberedelser til dette.  
 

Sak4: Grønt bygg 
Det er en stor fordel for klubben (både ifht hoppere og stab) å ha overnattingsmuligheter. Det er 
behov for husvære for fem personer i staben, og av disse får vi leieinntekter. Styret skal se på 
budsjettet for overnatting til neste møte.  
 
Leiekontrakt på plassen gikk ut 2015. Den har Morten nå fått forlenget med 10+10 år, i stedet for 
+fem år, som det sto i kontrakt.  
Det må legges inn strøm, kloakk/vann, kosten av dette ønsker vi at JFS skal bidra med å dekke.  



 
Investeringen vil ligge på 1,3 MNOK for å få bygget i stand. Ny kledning, vinduer, maling, 
dugnadsarbeid må til.  
 
Det er nytt elektrisk anlegg i bygget 
 
Kommer estimert 34 000kr i utgifter i tillegg i strøm og andre utgifter.  
 
Jan Petter sjekker vinduene i bygget i morgen, og drar innom kommunen for å få opplysninger om 

bygget.  

Styrevedtak på å melde denne inn som en sak for Ekstraordinært Årsmøte samme dag som 

Fortsettende Årsmøte skal avholdes.  

 

Sak5: Utvikling TøFsk byggene/plass 
Noen ting skal oppgraderes på feltet denne sesongen også: 
Erstatte videobrakke  
Vindu manifest (Jan Petter) 
Fjerne HI brakke  
Klubbhuset: må gås gjennom, nytt gulv på kjøkkenet, vindu 
Strøm/avløp skal legges ned 
Parkeringsplass: det er ønskelig å legge pukk på den innerste delen av parkeringsplassen, og det er 
tidligere innhentet pris på 25 000. Dette må gjøres så snart som mulig. (Jan Petter) 
 

Sak6: Hangar 
LT er søkt, og de har svart ja 
Solberg har sagt ja 
Kommunen tar tid, Morten skal i forhåndskonferanse når ting er klart 
 

Sak7: NM 2015 
Har vært møte om dette nylig, og Carl Erik leder gruppen bra. 
Det er ønskelig å ha et prøve-nm i juni, og det er styret positive til.  
 

Sak8: Annonsering  
Forslag om reklame med rabattkupong Grethe tar dette med DL og Tove som lager et forslag til 

dette. Det må også printes opp flere plakater.  

 

Sak9: Terminliste 
Bør være klar og lagt ut før utgangen av januar mnd. Det er også viktig å få laget eventer på facebook 

på de forskjellige arrangementene. 

  



 
Sak10: HI 
Morten har snakket med Christian Krognes ang stillingen og han har takket ja under forutsetning om 
at han får en assistent etter det Morten har skissert.  
 

Sak11: Div 
- Støtte til lag: Bodil, Siri, Aina, Kine og Halvor lager planer for VM i Chicago neste år. De ønsker 

bekreftet plass i flyet under treninger i tillegg til støtte. Forslag om 200 kr pr hopp og 10 000 i 

økonomisk støtte.  

Det er viktig at vi ikke har arrangementer samtidig i de ti dagene de skal hoppe intensivt, 17-

26/7.  

- Andre lag: må søke på eget initiativ.  

- DL: Det er ønskelig at DL er med på alle styremøter.  

- Arbeidsliste 

Styremøtedag blir torsdag (2. i mnd) Grethe sender innkalling til møtesterie 

 

 


