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Sak1: Årshjulet 
I møtet gikk vi gjennom månedens punkter i årshjulet. 

Sak2: Regnskap/økonomi 
LN-JMP 819 løft, 14032 sloter, fyllingsgrad 17,1. Flytid 226,8 for egen regning, pluss Voss, Æra, 
Grenland, Veteranene (tilsammen ca 38 timer) 
LN-PER 14 løft, 80 sloter 
PAC Näsinge 54 / 752 
PAC Æra 48 / 653 
Caravan FRED 9 / 116 
TwinOtter GE-SEE 9/169 
Totalt 15802  sloter 
1070 tandemer 
14732 hopp 
Bruttoforjenetse 1.475.132 kr 
 
Nøkkeltall samme tid 2015 / 2016:  
 
Sloter 14787 / 15802 (7% økning) 
Tandemer 733 / 1070 (46% økning) 
Elever 66 / 56 (15 % nedgang.) 
Fyllingsgrad JMP 17,5 / 17,1 
Fjulforbruk l/min 4,73 / 5,39 
Timer fløyet JMP 273 / 226 
Antall løft JMP 807 / 819 
Bruttofortjeneste 775.504/ 1.475.132 (en økning på 700', eller 90%). Økningen forklares i hovedsak 
med disse variablene: 
Tandem. I fjor hadde vi "inntjening tandem" kr 906' per uke 36, i år 1342', en økning på 436' 



 
Flytid per løft har falt fra 20,3 min til 16,6. Med 38 timer fremmedleie av JMP, og lav timepris etter 
170 timer, er bruttofortjeneste JMP i år 367'.  

 
Redegjørelse fra PM: 
Det har kommet faktura for ca 150 000,- som skulle vært på fjoråret.  
Faktura ifm kloakk: denne ble det satt av penger til i fjor.  
Det er også brukt mer penger på drift enn budsjettert. 100-200 000,- i pluss kan være å forvente. I 
fjor endte vi på 235 000,-  
Traktor til flyet og pakkematter var det ikke budsjettert med.  
 
Tilskudd: 
Vi fikk 40 000 i LAM midler 
I tillegg til at vi fikk 40 000 fra NLF ifm Challenge. (Dette er ikke lagt inn hos oss enda) 
 
Utestående 
Pt skylder andre oss 220 000,- i JR. Det kan se ut som om noe av dette er feilføring på Stevner 2016. 
Noe av det er også faktura som skal til NLF ifm Blue Pelicans. Purple Haze, Illegal aliens, sidekicks, 
Zion og Voss vikings har alle utestående i JR.  
 
Styrevedtak: 
Styret vedtar at vi nå deler gjelden på lag over på enkeltpersonene, sender epost med informasjon om 
dette og ber om at gjelden blir dekket opp.  
 

Sak3: Grønt bygg - status Tor (ref Solberg) 
Tor har sendt epost og forsøkt å kontakte Solberg. Han har ikke fått tilbakemelding.  
Vi må ha konklusjon på dette før vi starter graving.  
 

Sak4: Organisering feltet/infrastruktur  

Audun har satt opp at vi trenger ca 28 stk brakker a 25 kvm. Det er 40 køyeplasser, 8 pr brakke.  
Rom til stab, to pr brakke tot 12. kjøkken til kiosk, stab og hoppere, kontorer, manifest/resepsjon. 
Det utgjør 650 kvm totalt. Disse får man brukt til mellom 12 000-20 000 pr.  
Vi må lage fundament og brakkene skal settes på understell. Med transport, montering, grunnmur 
over subbus: 8000 pr brakke. Totalt skal dette komme på 1,5 mill ink mva 
 
Audun sjekker med brannvesenet om de ønsker å holde øvelse på flyplass og brenne nåværende 
brakker.  
Audun har tegninger og priser klart. Audun og PM skal gå gjennom økonomisk status pr nå og dette 
skal legges ved i innkalling.  
 
Første mulige årsmøte tidspunkt er 12. oktober.  
Arbeidsgruppen bør ha et par uker på planlegging før man kan settes i gang.  
Gravearbeidet tar ca tre dager. 
 

Sak5: DL orienterer 
Audun foreslår at vi løser lavløft med å ta to dager pr mnd (en osndag og en lørdag for eksempel) der 
det blir satt opp lavløft.  
En annen måte å løse det på er å samarbeide med Geitryggen og arrangere lavløft på avtalt dag hos 
de. Styret er positiv til tiltaket 



 
 

Sak6: Heliboogien 
Vi sender Michelle, Slavko og Oscar som alle jobber en dag.  

Audun venter på tilbakemelding på om Kjetil stiller som tandem instruktør.  

Sak7: Julebord 
Lokale booket, det blir det samme som i fjor.  

Vi må komme på flere priser som skal deles ut. Det er Ellen, Lene og Grethe som arrangerer.  

 

Sak8: Innkjøp nye elevrigger 2017 
Totalt 1,2345 mill for 15 stk.  
450-550 000 for de vi har.  
Midler til sikkerhetsutstyr fra NIF: der kan det være mulig å få litt midler 
I tillegg kan det utgjøre ca 60 000 i momskompensasjon  
 
Dvs at det blir 520 000,- i cash ut for å kjøpe nye elevrigger.  
Fem ekstra rigger vil koste oss 500 000 kroner ekstra. 
 
Styret ønsker å legge prosjektet på is for å bruke midler på å utvikle feltet. Årsak til dette er høy 
dollarkurs og prioritering.  
 

Sak9: Evt 
Styret spurte PM om han kunne tenkt seg å fortsette som regnskapsfører neste år også. Daglig leder 
legger til at han har et ønske om periodisert økonomisk status for neste år. PM er med neste år og er 
enig i å lage nytt regime for neste år.  
 
Hjerstestarter: Må ordnes etter ulykken. Jan Petter ber Hanna om å bestille opp de delene som må 
erstattes.  
 
 

 

 


