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Sak1: Momskompensasjon 
Forslag om å godkjenne økte revisjonskostnader grunnet krav om autorisert revisor.  
 
Godkjent av Styret. 
 

Sak2: Underveisrevisjon  
Det er på tide med ny underveisrevisjon. PM og Johan må ha noen dager før de kan sende over 

underlag til revisorene.  

Vi har avtalt møte 17. september på møterommet på Jarlsberg. Marius kaller inn revisorene.  

Sak3: DL - status  
Tot ang hopp 12988 pt 15 aug i år, sammenlignet med i fjor er det 2889 hopp over. Fyllingsgraden er 
17. Styret er fornøyd med resultatet.  
 

Sak4: Julebord, Årets video og andre arrangementer resten av året 
Julebord 
Grethe sjekker med konferansesenteret ang pris.  
Forslag om siste helg i november. Grethe undersøker. 
Jan Petter hører med Anna Fasting om hun og Jan Fredrik ønsker å være med i julebordskomitè. 
Forslag til medlemmer er Anna, JF, Grethe og Tove.  
 
Årets video: 
Grethe hører med Tove hvem som kunne hjelpe oss med årets video, hun nevnte noen elever som 
kunne bistå 



 
Det vi ønsker å ha med i filmen er: Kurs, på bakken, tandem, fs, ff, NM – tøfsk sine lag, morsomme 
landinger, piloter, stab, stemning, high fives, klemming 
 
Andre arrangmenter 

- Elevhelg før kyllingboogien. Program klart med aff instruktører, mulighet for prøve, 

utsjekkshopp og pakking. Ellen undersøker med Monica om hun kan holde i dette. Forslag 

om helgen om tre uker.  

- Storformasjonshelg 28-30 aug, evt starten av september, Carl Erik får beskjed i morgen, og 

det legges ut på terminlisten. Morten tar denne 

- Kyllingboogien: var møte med O’ Store og alt skal være i orden ifm planlegging. Anna holder i 

dette.  

Sak5: Rutinearbeid, årshjul osv.  
Grethe og Marius jobber med årshjul og finner siste versjon av alle instrukser.  

Sak6: Oppdatering Hangar 
Vei og hangardekke jobbes med nå, er klart om 14 dager.  
Morten sier fra en uke før hallen skal settes opp. Skal være klar ila. September.  
Det skal søkes om støtte til HC toalett og dusj. Det legges opp til dugnad for å få satt opp dette.  
Prosjektet ligger an til å gå ca i null ifht budsjett 
Plan for det som skal stå i hangaren: ikke lagt opp enda 

Sak7: Oppdatering Grønt bygg 
All dokumentasjon er sendt, tegning over 2. etg lages og sendes torsdag. Forhåndskonferansen er 
gjort, og de innstiller! Brannrapport er også klar.  
 

Sak 8: Utvide sesongen på Jarlsberg 
Forslag om å forlenge sesongen så lenge været er ok i november, for eksempel med lørdagshopping. 

Dette er fullt mulig så lenge vi har stab. Kan legges ut i terminlisten allerede nå. Morten hører med 

Carl Erik om han kan bistå.  

Det er også forslag om å ha Påskeboogie neste år.  

 

Sak 9: Evt 
- Selge minnepenner: Grethe sier fra til DL at vi legger ut minnepenner for salg til NOK100  

-  

 

 


