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Sak1: Ny elevskjerm som erstatter for  
Pål Bergan har sendt forslag til Styret om å enten å lappe den skadede skjermen eller å kjøpe en ny. 
Det er ikke så stor prisforskjell, så Styret går for å kjøpe ny.  
Oppfølging: Jan Petter sier fra til Pål 

Sak2: Ordstyrer for årsmøte 
Forslag om Kristin Kruse som ordstyrer. Styret kontaktet henne i møte, og hun har akseptert. 
 

Sak3: Saksliste for Årsmøte  
Gjennomgang av Agenda for Årsmøte. Til nå er det ingen forslag som har kommet inn til behandling 
 

Sak4: Økonomi på Årsmøtet 
PM går gjennom regnskapet på Årsmøtet.  
 
Avvik ifht budsjettert er det som Årsmøtet spør om  
Tandemgavekort er det avvik på 
Investeringer ifm oppgradering av tandemvideoutstyr blir satt som avskriving 
Avskrivning /avsetning ifm elevutstyr post 6010 (94500,-) 
Renovasjon vann/avløp. Norsk gjenvinning sin container, vi hadde to containere ifm fiksing av 
hoppfelt før sesongstart.  
Oppfølging: Tor sjekker om dette er noe vi kan fakturere videre til JLS siden de også bruker 
containeren vår. Tor sjekker også hva avtalen sier 

Sak5: Lønn for regnskap og stab 
PM har 50 000 i dag. Styret skal vurdere økning på denne. 
Vaktmester: Brendan kan ta denne, er i dag 10 000, blir da 26 000 om det er 1000,- i uka 
Johan foreslår å sette opp resepsjon, manifest, hfl til 800 pr dag. Pr dd. Har hfl hatt 500 pr dag 
(unntaket er Leif) 
 



 
Sak6: Forslag om grønnbygg til Årsmøte 
Styret skal presentere grønnbygg på ny på Årsmøte. Morten ser på dette og har det klart innen 
lørdag. Her er det viktig at forslaget er detaljert. 
 

Sak7: Noen notater fra gjennomgang av budsjettet 
Budsjetterer med 13 000 hopp i 2015 
65 elever 
Forslag om å sette opp pris på tandem med 40 kr.  
8 kurs 
Pakkekurs 8000  
Loggbok 6500 
 
 
 

Sak8: Julebord 
- Musikk: jan fredrik kan kontaktes, Jan petter gjør det 

- Forslag om at bravo bravo og kona skal få komme uten kostnad. Morten ringer 

- Pynt lokale (Grethe og Tove) 

- Vandrepokal: må graveres (Johan). Kristian sollie er årets elev 

- Vin i gaver –totalt 10 000 i budsjett for alt ifm julebordet 

 

 

  
 

 

 

 


