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   Tilstede: Tor, Marius, Ellen, Stian, Morten, Grethe, Jan Petter  

 

Sak1: Stunt Kim Einar 
Styret bør se på holdningsskapende arbeid for neste sesong.  
Styret har, etter ønske fra HI, diskutert saken. Vårt forslag er at Kim Einar offentlig skal beklage 
hendelsen ovenfor medlemmene i et brev og gi budskap til de at dette på ingen måte skal skje. 
Dersom HI mener at en FU er riktig reaksjon, stiller Styret seg bak det. Morten ringer til Kim Einar, og 
forteller at saken nå ligger hos HI.  
 

Sak2: Leie grønt bygg 
Første etg leies ut til flyverksted. (Solberg Aviation eier) Det stilles ikke de samme krav til 
brannsikkerhet da det ikke skal være fly i bygget. 2. etg har vært tenkt til Tøfsk som klubblokaler og 
overnatting. Klubben har fått tilbud om å leie bygget for 60 000 i året slik som det står. I kontrakten 
til flyverkstedet i 1. etg har Solberg har forpliktet seg til å rydde plassen, delvis asfaltere og sette opp 
vann/kloakk.  
Det er viktig at vi har sunn drift, og dette må tas hensyn til. Det må også ses på om det er mulig å få 
driftstilskudd fra JLS. (Tor sjekker dette) 
 
Det må gjøres noe med rømningsveier før det kan godkjennes som overnattingssted. Det er også 
mulig at man kan leie ut til andre klubber på Jarlsberg i tillegg til å ha det som et overnattingstilbud 
på vinterstid. Morten sender ut kontrakten når den er klar.  

 

Sak3: Oppdatering hangar/dukhall 
Hallen skal stå sør for der toalettene står i dag. Kontrakt for dukhall signeres til uken med 
forutsetning for at kommunen godkjenner planene.  
Det er bedre å søke om å endre hva området er planlagt som (vi definerer vår aktivitet som 
bakkerelatert), enn å søke dispensasjon til kommunen. Morten har skrevet til kommunen og sagt at 
vi må ha en forhåndskonferanse for å avklare dette. Dato for når vi får svar får vi vite etter dette.  
Søknad til luftfartstilsynet er klar og går inn før jul 
Støping av plate til hallen blir Tøfsk sitt ansvar og Morten er i dialog ang dette.  
 



 
 

Sak4: 2014/2015 
HI: Pål Bergan fortsetter ikke som HI for 2015. Det er ønskelig å ha et møte med alle i1 i klubben ang 
dette. Styret skal kalle inn.  
 
Det foreslås å lage en møteserie for styremøter for 2015, og involvere både HI, flysjef og DL i disse 
møtene.  
 
Godkjenning av fakturaer flyttes fra Stian til Marius. 
 
Lars Geir Dyrdal er ny flysjef. Birger kommer til å være medhjelper for hoppfly og ha med det 
tekniske med flyet å gjøre.  
Flysituasjonen for 2015 er nå svært tilfredsstillende.  
 
Ting som må diskuteres i 2015 
Flypriser 
Hangar: hoppfly må være med å betale leie for hangaren til TO.  
Grupper: Einar har foreslått grupper (tandem, elev, video osv). Stian nevner festgruppe og 
faddergruppe. 
 
Hoppdresser Nicolai: har vært på vent grunnet evt spons. (BMW og Norwegian har vært spurt.) 
Styret går inn for dette. Kan Nico sjekke følgende: 

- Hvor mye er det snakk om? 
(Grethe sjekker med Nico) 
 

Styremøtereferater legges ut på hoppfallskjerm.no. Sendes ut til styret og to ukers frist 
 

Sak5: Div 
Gruppe for alle elever for 2015 skal opprettes. Ellen tar dette med DL 

 

 

 


