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Sak1: Evaluering DL 
Styret skal invitere DL til neste Styremøte og ta en evaluering og planlegge resten av sesongen 
 

Sak2: HFL og fylling av fuel 
Tor ønsker at pilotene selv skal fylle fuel fremover. Dette kan også gjøre at det er litt enklere for 

andre å ta på seg HFL-vakter.  

 

Sak3: søknader om støtte 
Pingvinene: det bekreftes til Pingvinene at det gjelder tilbake i tid. Vi gir de totalt 10k til de fra 

klubbens avsatte midler 

Rolf Didrik: har spurt om midlene kan stå til neste år, men Styret sier at de må søke på nytt neste år 

Swingers: får 10k  

Vi ønsker å komme i dialog med de som ønsker å være med i mesterskap på en mer effektiv måte til 

neste sesong 

Grethe sender svar til søkerne 

 

Sak4: IT på feltet 
Grethe skal ha ansvaret for IT på feltet.  

Ideen til Styret er at klubben skal ha en datagruppe (Håkon Eik, Halvor Angvik og Einar Huseby) 



 
 

JumpRun: Grethe er i kontakt med Voss som ønsker et samarbeid for å finne en erstatter til JR. Dette 

vil nok være et langtidsprosjekt. 

Arbeidsliste for planlegging ifm IT er laget av Grethe, og oppdateres når det er noe nytt i noen av 

sakene. 

 

Sak5: Flysituasjonen 
Olivier kommer på søndag og skal begynne å fly for oss i neste uke.  

Nikolas skal sjekke ut ifht lokale regler og spesielt for LN-JMP. 

Jan Petter skal sette krav til Hoppfly at vi får timesprisen til redusert til 6000,- i denne forbindelse, 

siden vi må leie inn en pilot for å få hjulene til å gå rundt.  

Ang batteritralle: Halvor ser på dette i dag og det er bestilt opp deler for å fikse den, ref 

mailkoorespondanse 24.juli 14. 

 

Sak6: Hangar 
Det blir ingen graving før vi har avklart om vi har nok piloter før vi fortsetter. 

Ang Vik, de ønsker at vi skal signere før de sender inn søknad. Morten tar kontakt og forklarer at vi er 

en klubb, og må finne ut av dette før vi kan signere, men at vi ønsker å gå videre med søknaden. 

Dersom det ikke blir noe av, kan de fakturere Styret for timene. 

 

Sak7: Momskompensasjon 
Morten har fått konto på Sportsadmin og under Styremøtet gikk Grethe inn og rapporterte 

driftsutfgifter totalt etter samtale med PM. Rapportert sum er 3874336,45 

 

Sak8: Klubbdresser  til AFF-instruktører 
Grethe gir en tilbakemelding til Nicolai om at Styret er positiv til forespørselen, men trenger dog litt 

mer tid på avgjørelsen.  

 

 


