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Til stede: Ellen, Audun Wik, Jan Petter, Grethe (til stede under deler av møtet William, Tone og 

Monica) 

Huskelapper etter møte med kontrollkomité 
- Styret kan og bør be om status fra PM, minst en gang midtveis i sesongen – helst oftere, 

dette i form av en regnskapsrapport. Pr nå kommer denne kun ifm Årsmøte, og dette er for 

sjeldent. Styret bør få oftere oversikt over hvordan det ligger an. 

- Anbefales at man ikke bruker sekkeposter uten å rydde opp i de innimellom, da det gir et 

dårlig oversiktsbilde.  

- Få ordnet tostegsgodkjenning i nettbank. Dette trodde styret skulle være i orden tidligere i 

år.  

- Hoppere som skylder klubben penger: Noen har betalt inn. Ellen tar videre tak i denne og 

sjekker om jumprun for de som skal ha betalt er i null.   

- Hoppdrift sitt regnskap burde være tilgjengelig for medlemmene. 

- Snakk mer med DL. Hvem gjør hva. Få bedre kontroll fra mnd til mnd 

- Kontrollkomitéen opplever at Styret og Daglig Leder har bedre kontroll i år 

Sak1: Årshjulet 

Styret gikk gjennom punkter i årshjulet.  

Vi skal ta med HI og Flysjef på neste møte.  



 
 

Styreseminar: Planleggingen må starte nå, det er ønskelig å ha med neste års Styre på dette. Det er 

ønskelig at valgkomitéen er ferdig i slutten av september med sitt arbeide. Forslag om å ta dette siste 

helg i oktober.  

Sak2: Regnskap/økonomi 

Se notater fra gjennomgang med kontrollkomité.  

Status for en uke siden var: 12.626 sloter hittil i år. Med 889 tandemer betyr det 11.737 hopp. I fjor på 

samme tid var tilsvarende tall 12.112 sloter, 11.584 hopp og 564 tandem. Over 50% økning tandem og 

selv uten NM (som alene var 2000 hopp i 2015) flere hopp enn i fjor. 

Sak3: Grønt bygg - status Tor (ref Solberg) 

Solberg har fått beskjed om at vi ikke er interessert i bygget og han har mottatt papirer fra 

kommunen. Tor jobber med tekst til tilstandsrapporten som blir sendt i dag.  

Vedtak: Styret har enstemmig vedtatt å ikke fortsette med Grønt Bygg. Dette er basert på taksten i 

tilstandsrapporten, som kom på over 7 millioner kroner.  

Sak4: Dusj/wc-brakke og ny organisering på feltet 

Kenneth Sletta er foreslått av Grethe til å bidra med å se på ny organisering på feltet. Det foreslås på 

Styremøtet at han også kan leies inn for å jobbe på prosjektet. Audun kontakter Kenneth for å starte 

med skisser som kan presenteres på ekstraordinært årsmøte.  

Jan Petter presiserer at det må støpes såle først for å sikre lang levetid på bygningsmassen.  

Jan Petter kontakter Tor ang om vi får tillatelse til å sette opp ny bygningsmasse. Dette både mht 

Solbergssaken og JLS.  

Må vi ha søknad til kommunen? Jan Petter sjekker 

Planen videre blir:  

1. Dato for ekstraordinært Årsmøte (innkalling innen to uker før. Ta med skissemuligheter og 

kostnadsoverslag) for å få godkjenning til å bruke tidligere avsatte midler til grønt bygg til 

brakker.  

2. Komité (kartlegge behov, skaffe rigg, legge frem planer, hangars utnyttelse må ses i 

sammenheng) 

3. Implementering, klart til 2017 sesongen 

Tor jobber videre med strømmen og data rack. Det haster nå litt med å få flyttet datarack ut av det 
lille rommet da det drysser ned fra taket. Einar er klar for å hjelpe til med dette. 

Sak5: Organisering hangar 

Styret ønsker å avvente organisering i hangar til vi ser alt i sammenheng med resten av hoppfeltet.  



 
Sak6: DL orienterer 

Audun ønsker å sparke liv i drømmen om å kalle plassen vår for Skydive Oslofjord. Det foreslås å ta 

dette på Ekstraordinært Årsmøte som planlegges i starten av oktober. 

DL ber om å endre lønn for manifest, resepsjon og hfl de dagene hvor det er satt opp hopping i 12 
timer. Dette blir ofte 14 timers dager for de da de har arbeidsoppgaver som går utenfor åpningstiden 
til feltet.   
 
Vedtak: Styret vedtar enstemmig å lønne manifest, resepsjon og hfl 1200,- kr på 12-timers dagene.  
 

Det operasjonelle går bra på feltet om dagen.  

Det skal være tandemdemo med fire tandem neste uke i Sandefjord.  

Vellykket arrangement når foreningen for ryggmargsskadde var her for å hoppe tandem i to dager. 

Det vil være en vurdering av det operasjonelle og sikkerheten nå i etterkant.  

Terminlisten for neste år er nesten ferdig.  

Audun ber om å få bruke litt tid på å se på hvordan organisering rent operasjonelt kan være neste år. 

Styret ber Audun legge frem dette på neste møte.  

Sak7: Heliboogien på Hemsedal 

Grethe er klubbens representant i planleggingen av heliboogien på Hemsedal.  Hun foreslår Esben 

som TI og Tove som TK. Kontakter de for å spørre.  

Videre venter Grethe på tilbakemelding fra ofsk ang evt kompensasjon/losji for de som skal sendes 

fra Tøfsk opp til Hemsedal.  

Sak8: Julebord 

Styret foreslår lørdag. 3 desember kl 19.  

Jan Petter sjekker ang alternativ catering, og William kontakter riggerloftet.  

Grethe kontakter de vi var hos i fjor for tilbud.  

19 november må da sakspapirer sendes ut.  

Sak9: Merchandise - mottatt tilbud 

Grethe har fått tilbud. Avventer Skydive Oslofjord beslutning 

Sak10: Evt 

Årets video; Grethe legger ut på facebook om det er noen medlemmer som vil lage video for 10 

hopp. (maks to personer) 


