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Sak1: Ekstraordinært årsmøte: Vedtak, signaler 
Styret hadde to saker: Hangar og grønnbygg 

Hangar: Årsmøtet var positiv til dette. Styret fikk gå videre med hangarprosjekt enstemmig uten de 

forutsetningene Styret har sagt til kost som er satt opp. (Morten skal til kommunen etter dette 

styremøtet for å ta en prat om fremdrift) 

Styret mener at Hoppfly må være med på vesentlige deler av investeringen for at vi skal bygge 

hangar.  

Grønnbygg: Avstemming ble 50/50 og ikke vedtatt. Årsmøtet ba om at Styret skulle utrede det 

økonomiske ytterligere. Styret er bedt om å gå videre med prosjektet og komme med en økonomisk 

oversikt/analyse. Lønnsomhet, pris osv. Styret er enig i innstillingen til dette og føler ingen mistillit på 

bakgrunn av dette.  

Regnskap for grønnbygg: Pål Bergan har startet på et regnskap. Morten lager grovskisse, men Styret 
må jobbe med dette sammen.  
 

Sak2: Budsjett, ukelederskjema, Ukeleder 
 
Viktig at vi får ukelederskjema fra DL nå fremover. DL har i dag fått tilgang til Jumprun og har tatt ut 
de første tallene: 
 
Tall til og med 27. Mai 2013 vs 2014: 

 

2013: 

Hopp: 1.667 

Løft: 90 

Tandem: 58 

Fylling: 18,522 



 
 

2014: 

Hopp: 2.002 

Løft: 113 

Tandem: 66 

Fylling: 17,716 

 

Diff 2014 mot 2013: 

Hopp: +335 

Løft: +23 

Tandem: +8 

Fylling: -0,806 

Styret og DL er meget fornøyd med året så langt.. 

DL har hatt bra fokus og bratt læringskurve. 

Det er dette vi har ventet på. Nå må vi få dette ut til medlemmene i et nytt infobrev. Trafikkøkningen 

genererer mer trafikk 

 
Ukeleder: DL må organiserer og ligge i forkant slik at han kan delegere ansvaret. Det er forslag om å 
gi HL dette ansvaret i de tilfellene hvor denne personen har utgangspunkt for å gjøre det som skal til.  
 
Tandemkoordinering: det er behov for en koordinator til håndtering av tandemer, både til info, 
påkledning og brief. Tove, Esbens kjæreste, hjelper klubben med dette når hun er på feltet, og det er 
et klart behov for en slik ressurs.  
DL bør briefe resepsjonist ang hvordan dette fungerer. Det bør i tillegg settes opp en ekstra 
tandemvakt for å ha mer å gå på. Det bør også settes opp et par benker med skilt for tandem slik at 
tandempilotene vet hvor de finner elevene sine, og det bør foreligge en oversikt i riktig rekkefølge på 
hvem som skal hoppe.  
 
Pakkere: det bør være et eget møte med pakkerne for å ta en brief med de ang forskjellige 
problemer som har oppstått. Jan Petter tar denne. 
 

Sak3: Traktorkjøring på «kveldstid» og annet på feltet 
Traktorkjøring på «kveldstid»: Styret er enig i at dette ikke skal skje. DL må ta dette mot klubbens 

medlemmer.  

Det samme gjelder jeep, som ikke skal benyttes av andre enn autorisert personell.  

Utstyrscontainer skal ikke benyttes til annet enn tiltenkt bruk, kun autorisert personell kan benytte 

denne. 

 

Sak4: Beredskapsutstyr, hjertestarter – Dokumentasjon og vedlikehold 
Beredskapsutstyr: DL tar seg av instruks for manifest og resepsjon og oversetter disse til engelsk. 



 
 

Dokumentasjon på vedlikehold av tankbil: Jan Petter 

Rydding av utstyrsbrakke: Jan Petter  

Dekk: Jan Petter 

Førstehjelpsutstyr: Hanna og Pål Bergan har dialog om dette og det skal kjøpes inn nytt utstyr 

Elevtavle: er bestilt i dag via Nagvik. 

Avtale for flygesjef: Birger  

Ved reservetrekk på klubbeid utstyr må Jan Petter få beskjed. Dette må inn i HL instruks. 

Hjertestarter: Hanna tar kurs på dette og lærer klubben videre. 

 

Sak5: IKT, Jumprun 
Ang Jumprun: Grethe kontakter Voss og Æra ang systemet for å høre hvordan de synes det fungerer 

nå.  Har de andre systemer som prater med Jumprun? 

Dette bør også på landsbasis adresseres via fnlf for å høre hva de anbefaler for fremtiden.  

Pt nå er dette brannslukking på systemet på TøFsk.  

Dokumenthåndtering: Alle dokumenter skal legges inn i dokumenthåndteringssystemet vårt, 

Confluence. Grethe presenterer Confluence i neste styremøte.  

 

Sak6: Stabsdeal? 
Storhopperdeal på manifest og resepsjon over 20 dager, som tidligere år.  

Stabsdeal: Christian, Brendan, Pakkerne. Det er et forslag om stabsdeal, hopp til redusert pris for 

pakkere og andre som jobber og bor på hoppfeltet. Forslaget er på 190 kr pr hopp og det skal ikke gå 

i veien for stabens arbeid, men heller være med å fylle flyet når det er behov.  

 

Sak7: Tandemvideo 
Det må hentes inn flere videomenn og DL leter etter dette pt. Dersom vi ikke får rekruttert internt 

må vi gå til utlandet for å finne flere. 

Kenneth Aspheim og Tormod Eriksen er foreslått fra Styret som mulige kandidater fremover. Morten 

foreslår dette for DL.  

Styret er positivt innstilt til å bistå med en form for avtale til nye kameramenn ifm anskaffelse av 

utstyr, for eksempel et lån, for å få de med i staben.  


