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Sak1: Årshjulet 
Styret gikk gjennom punkter for juli.  
 

Sak2: Regnskap/økonomi 
4976 slotter på denne tiden i fjor 
6236 så langt i år 
362 løft 
Fyllingsgrad 16,2 på TO pr nå.  
91 liter pr løft  

 

Sak3: DL orienterer 
 
Styret ønsker analyse av JLS avgift så langt i år for å se hvordan vi ligger an ifht at vi har avtale på 
500 000 i betaling til JLS.  
 
DL sier at staben fungerer bra. Staben står på og har innsatsvilje.  
 
To boogier har blitt avholdt: Tønsberg Challenge og Himmel og Hav.  
 
Styret vedtar at fulltidsstab er fritatt for å betale JLS avgift.  
 
Fulltidsstab skal være med i et prøveprosjekt der stab kan fylle opp slow days med 100 kr pr slot.  
 
Grethe tipser om at vi må legge ut vernebriller til HFL ved fuelanlegget. Audun tar tak i dette.  
 
 



 
 
Styreseminar: DL foreslår et Styreseminar der man også kan ta med neste års Styre. Styret er positive 
til dette, og bestemmer at det skal avholdes rundt sesongslutt. Grethe samler opp agendapunkter til 
dette i et eget dokument.   
 
På Styremøtet i august inviteres Monica og Tone for å prate om økonomi. Grethe sender ut poll for å 
finne dato. 
 
Det er ønskelig å prøve å holde de nye pakkemattene skofrie. Det må ordnes klistremerker/merking 
med sko forbudt. Audun ser på dette i neste uke.  
 

Sak4: Organisering plassen 
Tor har snakket med Brendan og Cristian ang å flytte brakken de bor i. Det er ønskelig at den flyttes 
til andre siden av hangaren. 
Styret ønsker å se på organisering på hele plassen, samt evt flytting av pakketeltet under 
Styreseminaret til høsten. Det er viktig å se plassen som en helhet og gjøre gjennomtenkte endringer.  
 
 

Sak5: Organisering hangar 
Tor ordner vegg inn hangaren. 
Det er ønskelig at hangaren blir samleplass på feltet. Den fungerer veldig bra når man ordner til med 
benker der inne.  
Det lekker i hangaren. Tor kontakter OB. Vik for å be de fikse dette på ny.  
 

Sak6: Neste år 
Jan Petter kommer til å trekke seg neste år. Han ber Morten redegjøre for hans ønske til 

Valgkomiteen. Tor, Grethe og Ellen må også redegjøre for dette til Valgkomiteen. Grethe tar en prat 

med Stein, Leder for Valgkomiteen, ang valget.  

Ang HI: Styret har oppfattet at HI ikke ønsker å fortsette neste år. Jan Petter tar tak i dette og ser på 

mulige kandidater.  

 

Sak7: Logo flyet 
Grethe har fått ok fra Per Kølner på den typen foliering leverandøren anbefalte. Grethe tar kontakt 

med firmaet for å invitere de på befaring.  

 

 


