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Sak1: Antall sloter neste år 
Vi legger inn 20 000 sloter i budsjettet for neste år. Viktig at vi følger med underveis i sesongen for å 

se at vi er i rute mtp budsjett.  

 

Sak2: Godtgjørelser 
AFF: Forslag fra Daglig leder om å sette opp til 400. Styret foreslår 350.  

Styret vedtar at godtgjørelse for AFF instruktører økes til 350 pr hopp. 

HL: Forslag om å legge til kompensasjon for HL-funksjonen. De er pt den eneste funksjonen som ikke 

blir kompensert.  

Styret vedtar at HL får 800,- i kompensasjon pr hoppdag.  

 

Sak3: Daglig leder – lønn/bonus 
Styret vedtar indeksregulering av lønn for daglig leder.  
 

Sak4: Burble 
Finanskostnader vil være ca 50 000 i året, i tillegg til at Burble koster 20 000 pr år.  
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt å gå for Burble for sesongen 2017. Tandempriser endres ikke for 2017, 

men Styret skal se på dette i forkant av 2018 sesongen.  

 



 
 

Sak5: Kommentarer fra kontrollkomité 
Styret vedtar at Daglig leder har fullmakt til å signere for opptil 20 000,- på klubbens vegne, så 

lenge dette er innenfor budsjett.  

Alle fakturaer skal utstedes direkte til Daglig leder. 

Tostegsgodkjenning i nettbank vil bli betjent av Daglig leder og PM.  

Arbeidsgiveravgift er håndtert etter vanlige prosedyre.  

 

Sak6: Innspill fra Åge 
Styret har fått innspill til budsjett fra Åge som tiltrer som HI. Han har, i samråd med Daglig leder, bedt 

om 50 000,- til følgende ifm sitt hi arbeid: 

1.       Merking av godkjente rigger 
2.       Merking av godkjente kamerahjelmer 
3.       Seminarer for uerfarne og mellomerfarne hoppere 
4.       Demoutdanning og demoutstyr 
5.       Engasjere instruktører til organisering av uerfarne og mellomerfarne hoppere 
6.       Annet 
 

Styret vedtar å lage en post på 50 000,- i budsjettet til HI’s sikkerhetsarbeid.  

 

 

 

 


