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Sak1: Søknad til Solberg Aviation om leie av grønnbygget  
Styreleder har skrevet et brev, datert 09.04.14, til Solberg Aviation ang grønnbygget i etterkant av 
møte avholdt i Bergen. Der blir det beskrevet hvordan Styret ser for seg inngåelse av leieavtale og 
renovering av bygget og en foreslått kostnad på 120 000 pr år for leie.  
Styret mener også at diskusjonen bør tas med JLS ang om det bør være en deling av kostnader ifm 
dette siden TøFsk ikke benytter mye av nåværende JLS bygningsmasse. 
 
Det er også foreslått en PVC-hall til flyet, og Styret tenker seg at den kan plasseres på sørsiden av 
dagens bygningsmasse med taxebane ut til oppstillingsplasset til flyet.  
 
Styret må kalle inn til en Generalforsamling for å stemme for om Klubben skal gå for begge 
prosjektene(klubbhus/bunk og hall til flyet), en av dem eller ingen.  
 
 
En onsdag, hoppe frem til 20, og så gjennomføre ekstraordinær generalforsamling. 
Grethe kaller inn til dette 
 

Sak2: Hoppfly og hall 
 
620 000 er pris på selve hallen  
690 000 for dør. Styret ønsker å kjøpe dør direkte fra leverandør for å spare penger og dette er 
leverandør av hallen informert om fra Styreleder 
+ andre kostnader  
Totalt 1 740 000 eks 
 
Det er ønskelig at klubben eier hallen og leier ut til hoppfly og på den måten få ned timespris på flyet. 
Alternativt at Hoppfly eier og vi leier  



 
 
Per Køhlner og representanter fra Hoppfly må kalles inn til et møte for å avklare disse tingene. 

 

Sak3: Mike ønsker å bli instruktør 
Styret har gjort en totalvurdering av dette, og kommet frem til at vi har nok ikke- norsktalende AFF-
instruktører pt.  
 

Sak4: Holding  
Ordinær flytrafikk gjør at vi i enkelt tidsrom i år ikke kan påregne hopping i følgende tidsrom: 
Fredager 17-19 
Søndag og mandag 17-18 
Forslag fra Stian å la dette bero litt før Styret tar en beslutning 

Sak5: Campingvogn på feltet 
Henvendelse fra flere om å komme med campingvogn på feltet av og til.  
Styret kan ikke endre JLS sitt forbud på dette.  

Sak6: Daglig leder ønsker å få Storhopperdeal 
Styret godkjenner dette 

Sak7: Dennis og Storhopperdeal 
Forslag fra Daglig Leder om å gi Dennis storhopperdeal mot at han coacher. Regnestykke: hopper 

betaler sin slot og 240 for coaching, Dennis får 100 kr i cash i tillegg til gratis hopp som coach 

Styret går ikke for dette forslaget. 

Sak8: Organizer slot 
Daglig leder ønsker å ha en organizer slot for grupper over fire som er definert i kalenderen, slik som i 

fjor. Dette er styret positiv til 

 


