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  Til stede: Erik, Si, Audun, Grethe, Ellen, Nicolai, PM (deler av møtet) 

  Referent: Grethe Roesen Aae 

Årshjulet 
Grethe sjekker om alle referater ligger ute etter Audun har lagt ut de han har.  
Ellen inviterer kontrollkomite til øk gjennomgang. Vi spør hva de trenger i forkant, og tar 
med PM på møtet.  
HI: Nicolai hører om Siri er interessert i en sesong til  
Ang Styreseminar: Viktig med samling ifm overgang til nytt Styre neste år da mange byttes 
ut.  

 

Videre drift i styret  
Vi fortsetter med Nicolai som leder remote fra Argentina. Alle i Styret må brette opp armene 
for å avlaste Audun ved behov.  

Ny DL 
Audun har bestemt seg for å gi seg etter disse årene som DL. Ellen ser på stillingsutlysningen 
sammen med Audun og legger ut dette på facebook og i Frittfall.  

Styresammensetning neste år  
Går sammen med punkt 2.  

Årsavgift - burde den endres med rabatt til studenter som veteraner? 
Avventer og ser hvordan det blir neste år med JLS avgift.  

Priser for skjermkjøringskurs – ref Auduns e-post 17.06.18  
Styret ønsker at Grunnleggende og videregående skjermkjøringskurs skal koste 300 pr pers 
da dette er et krav for progresjonen. Det er heller ønskelig at man setter opp egne kurs for 



høyhastighetslandinger som har annen pris. Audun tar en prat med Mox ang hans kurs som 
er satt opp.  

Mva på utstyret fra SD – ref. mail fra Pål Bergans revisor  
Styret skal betale innførselsesmoms på riggene vi har kjøpt. Vi tar dialog videre med PM for 
bistand.  

Hendelse med PAC´en – ref. mail om redegjørelse  
Vi hadde en hendelse med PAC26. juni. Styret har gjennomgått saken. Som følge av dette vil 
Audun formaliserer pilotbriefen, og melder så dette tilbake til Avinor. Pilotbrief skal signeres 
og arkiveres lest og forstått.  

Økonomi – hvordan ligger vi an, tiltak, med mer  
Frem til og med uke 25 har driften gått en del opp og ned. Fra uke 26 snudde trenden, og 
antall tandem gikk høyt opp. Fulle fly og mye tandem driver feltet. Vi trenger 900 000 inn 
resten av sesongen. Vi ligger ikke så dårlig an budsjettmessig. Vi er dog 10% foran på 
tandembookinger. Vi ligger også 2000 slotter foran, noe som gjør at vi snart er nede på 
rimeligere pris på flyet. De ti neste ukene er veldig viktige ifht å hente inn inntekten vi 
mangler til nå.  
Driftsbudsjettet er i stor grad brukt opp, men vi har ikke noen store planer fremover.  
Elevkampanjen med ti slotter til redusert pris var ingen stor suksess da fem av de som 
meldte seg på allerede var påmeldt kurs. Det er i stedet ønskelig å promotere kurs med at 
tre hopp er inkludert og man må betale nivå fire og utover selv.  

 
Tiltak: 

- Ellen dytter litt på facebook for å forsøke å få folk til å komme på feltet 
- Vi har reklamevisittkort som skal deles ut. Si lager batcher og deler ut til de som skal hjelpe 

oss å distribuere kortene. 
- Slottsfjell: Si får med seg folk til å levere ut flyers på lørdag i sentrum.  
- Telefonselgerne Audun iverksatte følges opp 

 

Diverse 
- Mail ang flytype fra Rocky mountains: Audun sender mailen til Lars Geir. 

- Leie ut flyet på vinteren: Klubben trenger flere inntekstkilder. Ellen hører med Torstein 

Valen, styreleder i Hoppfly om dette er aktuelt. Videre må det avtales med våre piloter etc 

dersom det er aktuelt med utleie.  

- Styret behandlet sak fra Tom Solberg, FS tidligere i sesongen ang reisegodtgjørelse. Han får 

avslag på sin søknad.  

 


