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     Til stede: Audun, Grethe, William, Ellen, Tor, Morten 
 

1. Årshjulet 
Styret gikk gjennom punkter for april fra årshjulet. Audun skal avholde stabsmøte i april. 
Arrangementer: Forslag fra Audun på å lage innhopp i Sandefjord ifm demoen 2. juni. Dette ønsker 
ikke Styret grunnet Jarlsberg Challenge dagen etter. 16-17. august blir det klubbrekord 50+. 
Planer om Sosial lørdag hver kursuke.  
Instruktørmøte holdes på onsdag.  
 

2. Regnskap/økonomi 2015 
Ellen skal ringe revisorene i morgen for å høre når alt er ferdig.  
 

3. Budsjett 2016 
Blitt enig om budsjett, det er klart til Fortsettende Årsmøte.  
 

4. Årsmøte 
Regnskap og budsjett klart, venter bare på revisorene bare. Morten oppdaterer tall i årsberetningen.  
 

5. DL orienterer 
Grønt bygg: brukt i overkant av 30 000 på brannvern, vinduer, div utstyr. Skal det brukes i sommer 
trengs ytterligere investeringer, estimert til 12 000. Styret ønsker ikke å kjøpe inn dyner/sengetøy, så 
pt blir det til at de som skal overnatte på bunkhouse må ta med eget/sovepose. Det foreslås å ta 50,- 
pr natt.  



 
Infrastruktur: nå pakkes det i hangar, og det trengs audio da ingen hører manifest prate. Morten 
ringer og bestiller en høyttaler i morgen. Audun tar den med ned på onsdag.  
Det samles inn politiattester fra alle aff og tandeminstruktører i tillegg til de som holder grunnkurs. , 
dette er påbudt.  
Leif og pilotene trenger en søppelbøtte som tåler varme til å ha i hangaren. Styret vedtar dette, 
Audun skaffer. 
Sms varsling mot stab er oppe og går.  
Siste avtaler mot Megafun er på plass.  
Daglig leder tar opp at tre medlemmer av TøFsk har skaffet seg wingsuits og div utstyr med en logo 
klubben ikke ønsker å assosieres med. Det er heller ikke tillatt å inngå sponsoravtaler ref  Nif’s 
regelverk, uten at dette er godkjent av klubb/forbund. Jan Wang og DL har hatt en prat om dette, og 
det er ønskelig at dette slåes ned på. Styret støtter Audun og f/nlf i dette, og Morten tar en prat med 
de. Bilder med dette utstyret på Jarlsberg skal også fjernes fra sosiale medier.  
Åkerlanding: Tor har dialog med bøndene.  
Audun har i møtet sendt forslag til retningslinjer for kommersielle aktører. Styret gir tilbakemelding 
etter gjennomlesning.  
Audun ønsker å sette opp leiepris på elevutstyr til de som har A-sertifikat til 150 kr. Styret vedtar 
dette.  
Burble: Stripe er klargjort og fungerer. Tandem blir nå booket der inne. Har ikke hatt mulighet til å 
bruke det som skygge enda, men skal starte opp med det nå snart.  
  

6. Grønt bygg/andre alternative løsninger 
Det jobbes videre med alternative løsninger til grønt bygg, men det brukes midlertidig. Se også DL 
orienterer, pkt. 5, for orientering rundt dette.  

7. Dusj/wc-bygg i Hangar 
Styret venter med dette til etter Fortsettende Årsmøte siden budsjettet ikke er vedtatt enda.  
 

8. Gjesteavgift- dags og helg 
Styret vedtar 100 kr pr dag, og 250,- for fredag til søndag.  

9. Swooping pond 
Styret legger dette punktet på hold av økonomiske grunner. Tas opp når det økonomiske bildet ser 
annerledes ut.  
 

10.Eventuelt 
Pakkematter: Morten har mulighet til å få brukte treningsmatter gratis til hangaren. Vi tar imot disse, 

Morten tar tak i det.  

Styret minner på at det ikke ønskelig å ta værholding dagen før hopping.  

Audun ber om retningslinjer for når flyet skal gå når det er få hoppere. Styret sier som følger: 
Retningslinjer på antall hoppere i fly: Første to løft går uansett, fra løft tre og utover skal det være 
minimum 10, er det tandem går det uansett.  
 
Audun ønsker å evaluere toalett/wc som står utenfor grønt bygg med en rørlegger. Styret godkjenner 
dette.  


