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Sak1: Sesongen 2014/resultater 
Ligger an til et greit overskudd. Siste tall vi har fra DL er ut august, men det forventes at Styret får tall 
pr 30/9 innen kort tid.  
Vi har hatt 65% mer elever, og det har vært betraktelig mye mer trafikk på solohopp og AFF. Tandem 
er usikkert. Styret håper vi lander på 14 000 hopp i år.  
 
Ang kritikk ifm sikkerhet:  
DL lite til stede.. gjelder også HI. 
Organisasjonen må ta til seg kritikken som kommer på dette planet 
Forslag om at man til neste år setter opp tentative styremøter, inviterer flygesjef, HI og DL til de to 
første timene av møtet.  
Stikkord for fremtiden: Kommunikasjon, struktur, hvem gjør hva og når? 

Sak2: Aktiviteter høst 2014 
Stand sist helg i Tønsberg. Rekrutterte fem nye AFF, og fikk ca 100 interessenter for tandem ifm 
konkurranse, som må følges opp.  
 

Sak3: Årsmøte 
Avholdes 6. desember på Jarlsberg Konferansesenter ifm julebord samme sted. Skal avholdes 
forberedelsesmøte med PM i forkant.  



 
Sak4: Julebord 
Besluttet av Styret å ha julebordet på Jarlsberg Konferansesenter 6. desember. Pris er 790, men 
TøFsk sponser litt av hver kuvert, og prisen ut til medlemmene blir 650,- ink julemat, dessert, kaffe og 
2 drikke. 
Aksjonspunkt: Grethe kontakter Tove og ber om booking. Tove kan også lyse ut på facebook om 
noen kjenner noen som ønsker å spille på julebordet.  

Sak5: Drift/Daglig leder 
Styret har diskutert daglig leder og han skal kalles inn til et møte for gjensidig evaluering av 
engasjementet.  
Hadde vært en idé å ha månedlige møter med stab der alle kan delta, spise pizza for å bedre 
kommunikasjonen.  
HI vil være en kabal å gå opp. Pål Bergan ønsker ikke videre engasjement.  
 
Aksjonspunkter: Stian skaffer oversikt over I1 i klubben. Jan Petter snakker med HC, og snakker med 
Lise om hva hennes krav for å bli HI vil være. 

Sak6: Styreleder 
Styret har hatt en prat om Styreleder og fremtiden. 

Sak7: Tracking - STRAKS-tiltak/regler/utvikling 
Tracking har utviklet seg i en retning som ikke er bra. Dette er noe HI må ta tak i.  
 

Sak8: Mail fra HI 
Morten informerte om mail fra HI ifm headdownrekord og to fly. 
 

Sak10: Pilot/LN JMP situasjon/fremdrift 
Flysjefen har sendt mail til Styret, og informert om at han ønsker å fratre som flygesjef etter 2014.  
Morten svarer Birger at vi ønsker å stå for valg av ny flysjef selv og skal ta dette i sammenheng med 
utdanning av nye flygere osv.  
Birger ønsket ikke at flyet skal leies ut i vinterhalvåret, noe som er foreslått for at TO ikke skal stå 
stille halve året 
Aksjonspunkt: Jan Petter snakker med Torstein i morgen ang engasjement 

Sak11: Utstyr - Innkjøp av/leie av elev-, utleie- og Tandemrigger 
Leierigg: Jan Petter foreslår at det kan godt gjøres mulig for hoppere å leie ut nytt utstyr. Utstyret må 
i så fall godkjennes av Jan Petter og avtale foreligge. Gjør ingenting med dette nå umiddelbart. Det er 
meningen at Pål Bergan skal levere to leierigger.  
Jan Petter og Tommi Koitaloinen skal gå gjennom elevrigger på torsdag for å gjøre disse luftdyktige.  

Sak12: Dagsavgift besøkende (brev fra Nimbusgjengen) 
Nimbus ønsker å få redusert sin dagsavgift i et brev til TøFsk. Jan Petter foreslår å ta dette opp med 

JLS systemet, da dette ikke er noe som er i vår makt. 

 

 



 
Sak13: Situasjonsorientering data/ Grethe 
It gruppe er i planlegging, Håkon Eik har sagt ja, men Halvor Angvik sa dessverre nei. Det er ønskelig å 

få en eller to til med i gruppen. I Styremøtet blir det sagt at både Grethe og Tor kan bidra med 

overordnede ting, men det er viktig å få med flere tekniske ressurser. 

Ifm utbytting av JumpRun, så har Voss og Æra blitt kontaktet og det er ønskelig med et samarbeid. 

Det er også startet en jobb med kartlegging av ulike programmer som kan være aktuelle. Grethe har 

også sendt henvendelse til f/nlf for å høre hvor de står.  

Sak14: Fritt Fall 
Må få ut artikler og annonser til neste frittfall. Grethe foreslår å legge ut på facebook at folk kan 
skrive for oss om de har noe på hjertet. 
 
 

  
 

 

 

 


