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     Til stede: Morten, Tor, Jan Petter, Ellen, Grethe 
     Ikke til stede: Marius 

Sak1: Miniorientering Hangar 
Arbeidet kom i gang igjen i dag. Mye er ferdig ila. Uken. Porten har også kommet nå, og den settes 
opp rundt månedsskifte. Asfalt på veien legges til våren.  
Elektriker er neste steg, jording hekter vi oss på det som ligger i grøften.  
Morten og Tor sjekker ang lys til hangaren. 

Sak2: Miniorientering Grønt Bygg 
Jan Petter jobber med brannstrategi. Vi venter på tilbakemelding ang bruksendring fra kommunen.  

Sak3: Økonomi/Regnskap/revisor 
Revisor: det må vi ha nå, da vi ikke er under 5 mill. i omsetning. Vi retter en henvendelse til 
revisorene som hjalp oss sist, og presenterer det vi har kommet frem til på Årsmøtet i desember.  
PM har meldt til Morten at han fortsetter som regnskapsfører.  
Økonomi: Ikke alt er klart for revisjon enda. Tone og Johan må prate sammen og finne ut hva som 
mangler.  
 
Tandempris: Riktig pris er inne i JR nå, men det vil være litt følgefeil ifm gavekort med gammel pris.  
 
Ifht utestående fra hoppere: JP har kontaktet de som har utestående i JumpRun. Grethe hjelper til 
med å få ut saldobalanser på de det gjelder.  



 
Sak4: Styresituasjon 
Marius fortsetter ikke til neste år, ellers fortsetter alle.  
Leder for valgkomitè, Stein Sletten, jobber med å få inn en ny vara. 
 

Sak5: DL søkere 
Styret har i Styremøte gått gjennom alle søkerne.  
Morten kaller inn aktuelle kandidater til intervju. 

Sak6: Aktiviteter 2016 
Møte med f/nlf og de andre klubbene på søndag.  
Det vi  kan se at vi har på plakaten til neste år er pt  

- Påskeboogie: fred-sønd i påsken er foreslått 
- Challenge: 3-5juni 
- Chick boogie 24-26 juni? 
- FS Basic? Usikkert enda 
- Carl Erik planlegger 50manns fs klubbrekord 19-21. august.  
- Kyllingboogie foreslått 17 september 
- Norgesrekord i wingsuit? 19 + kamera. HI blir forespurt ang denne.  

 
Ang flyutleie ifm arrangementsmøte:  

- Beverboogie: sjekk med Kølner. Styret ønsker i utgangspunktet ikke å sende flyet neste 
sesong da vi taper for mye penger på det.  

- Veko: ok, dersom vi får et min 15 pers. fly (caravan?) må skaffes av Voss 
- NM: ok 
- Freeflyfestivalen: nei 

 
 
Morten dobbeltsjekker ang fly ifm påskeboogien før Grethe legger ut event på facebook.  

Sak7: Ansatte 2016 
Tor har pratet med de utenlandske ansatte nå. Alle er med videre. 
Tor tar kontakt for Mariana og Daniel (kamera/coach) 
 
Tandemkoordinator: Styret ser behov for dette, og skal ta opp dette på neste Styremøte.  
 
Flysjef: Morten har hatt en prat med Lars Geir og gitt han tilbud om det Styret avtalte sist 

(kompensasjon 30 000 i året og kjøring etter statens satser) 

Sak 8: Diverse 
 
Grethe orienterte om Julebordet og det hun og Anna har kommet frem til. Arrangementet blir på Dal 

Gård i Åsgårdstrand. Grethe legger ut pris og informasjon på facebook i morgen når oppdatert tilbud 

kommer.  

Spørreundersøkelse til elever: Ellen sender ut spørreundersøkelse til årets elever.  


