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      Til stede: Ellen, Nicolai, Siri, Grethe og Thya (på skype) 

1. Årshjul 
Stab: skal være ok nå ref mail fra paulina 

Revidere rutiner/instrukser: Audun er i gang med dette.  

Ellen har dialog med vibeke gullhaug ang fadderordning.  

JLS avtale: Er på gang, usikkert hvordan det blir pr nå.  

Notat til Audun ang oppdatering i Burble på priser fra NLF og søknad for 

arrangementsmidller/ungdomsmidler.  

 

2. rapporteringsrutiner 
Styret gjennomgikk rutiner på rapportering. Audun har rapportering ifm Burble etc, Styret har 

økonomisk rapportering mot kontrollkomitè. 

 



3. Langtidsplan 
Styret avtaler at Nicolai, Ellen, Grethe og Thya skal jobbe med langtidsplanen.  

 

4. Våre naboer 
Audun har søkt kommunen til støtte til «Åpen dag» for å ha et arrangement for våre naboer. Det er 

ønskelig å få inn penger til markedsføring og premier.  

Siri tipser om å ta en prat med Carl Erik også, da han har brukt å ta en prat med bøndene før 

sesongstart.  

 

5. Oversiktlig budsjett 
Audun er på ballen.  

Siri ønsker å avklare penger ifm sentrale kurs. Ellen sender over en epost til Siri ang rutinene våre 

ifm hva vi dekker av kurs etc.  

6. Styreseminar, kurs eller lignende 
Nicolai ber Styret om å komme med evt ønsker om Styrekurs etc. Det er mulig å få dette fra 

idrettsforbundet.  

 

7. Resepsjonsrutiner 
Audun er på ballen.  

 

8. #Metoo 
Ellen ønsker at instruktører skal få en liten reminder ang #metoo på instruktørmøte før sesongstart.  

Siri skal sette opp instruktørmøter og dette kommer på agendaen.  

Politilisens: Siri tar opp om alle instrktører har politiattest. Det er Audun som har holdt i dette, 

Nicolai sjekker med Audun.  

Ellen sjekker med idrettsforbundet hva slags sanksjoner vi kan gjøre i slike tilfeller.  

 

9. Sosiale medier og markedsføring 
Thya har kontaktet en venninne som jobber med markedsføring/kurs/soisale medier. Hun har 

forhørt seg om hva det koster å få assistanse. Det er meget kostbart å få assistanse fra A til Å ang 

markedsføring, det har blitt oss anbefalt å bruke 15 timer à 900 kr i uken.  

Det som kan være aktuelt for Tøfsk må være kurs for å kunne håndtere dette selv. Thya fortsetter 

kontakten og ber om pris på dette.  



 

Det blir en ny start for klubben med ny hjemmeside og logo, så dette er noe vi bør gjøre for å 

komme godt i gang.  

Thya kontakter Audun for å ta dette videre.  

 

10. DL informerer 
Dette punktet hoppes over da DL ikke er tilstede på møtet.  

 

11. HI – Tanker og innspill, ønsker og krav 
Siri spør Styret om hva som forventes av henne.  

Det Nicolai presiserer er at vi må kommunisere godt og unngå ubehagelige situasjoner.  

Siri er opptatt av at vi skal dra i samme retning, og ha en god dialog – spille hverandre gode. 

Initiativ/innlegg til instruktørmøter kan like gjerne komme fra Styret eller i samarbeid med HI. 

Ang deltagelse på i3 kurs vil HI be eventuelle deltakere som ønsker å bli i3 i år om en plan for 

gjenomføring av hjelpeinstruktør. Det vil være en tidsbegrensning på når dette må være 

gjennomført.  

Kurs:  

I2: Siri er i dialog med Nimbus ang Ailing og Audun som ønsker å forberede seg til dette i år.  

MK: 3 stk påmeldt så langt 

Seminarer: 

Kameraseminar for å få mer kunnskap om kamerautstyr 

Trackingseminar, sikkerhet 

Wingsuitseminar 

Utstyrseminar (Nicolai sender forslag til Siri) 

Storformasjon – sikkerhetsseminar 

Førstehjelpskurs (innspill fra Nicolai: med fokus på traumer) 

 

Siri skal på fagseminar om halvannen uke. Hun er bedt om å holde et innlegg ang 2017 sesongen. 

Styret tipser om å fortelle om FS2020. 

Styret tar opp med HI ang digitale høydemålere. Siri har ingen sterke preferanser på dette, så lenge 

utstyret vi skal bruke fungerer.  

 



12. Annet/EM og treningsstøtte osv 
 

Ellen har sett at Ofsk har skrevet på facebook ang breddemidler. Grethe sjekker med fnlf om det er 

noe nye muligheter.   

Søknad om markedsføring fra Nicolai: Styret tar en prat med Audun ang dette, og kommer tilbake til 

avgjørelse.  

Facebookgruppe for Styret: Ellen setter opp en gruppe og legger inn Styremedlemmer, HI og DL. 

 

 


