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Sak1: Årshjulet 
Dokumenter til revisor: Møte med kontrollkomité skal være tirsdag 28/8.  

Ang evalueringsmøte med hi og flysjef: Ellen sender innkalling til dette, avholdes i september.  

Planlegging Styreseminar: Det er ønskelig at vi har et overføringsmøte med nytt Styre, første møte 

etter Årsmøtet. 

Rigger fra OFSK: Audun sjekker med Knut i Oslo om vi kan låne elevrigger når de er ferdige for 

sesongen.  

Støtte til foreninger og lag, kommunalt. Audun legger inn dette innen fristen 17/10 

 

Sak2: Økonomi 
Dobbelt så høy brutto fortjeneste fly.  
Dårligere økonomi elever (årsak spredte kurs-> høyere instruktørkonstander, rabatt på kurs etc) 
Flere tandem i år mot i fjor (874, mot 822 i fjor) 
Tjent mer på antall slotter (15701 slotter i går kveld) Det er 12% mer enn i fjor på samme tid. 
 
Til neste sesong: 
Hvor mange kurs skal vi ha?  
Hvordan selge de? 
For eksempel ha lavere inngangsbillett, inkludert nivå 1-3.  
Vi holder kostnadsnivået som budsjettert. 
 



 
 

Sak3: Oppfølging fra sist møte 
- Nytt Styre: Vestfold idrettskrets har bekreftet at vi ikke trenger nytt årsmøte for å avklare 

endringene i Styret. Styret er enige i dette, og har enstemmig valgt Ellen som nestleder, og 

Erik går inn som Styremedlem.  

- Markedsføring: Det har ikke blitt laget nytt materiell. I vinter må det lages nytt 

markedsmateriell og markedsplan.  

- Møte i kontrollkomité: Avholdes tirsdag 28/8 

 

Sak4: Langtidsplan/mål for klubben 
Grethe har sendt ut skissen til Styret og ber om at alle setter seg inn i, og gjør seg noen tanker om, 

dokumentet. Dette blir tema på neste Styremøte der det forhåpentligvis kan gjøres ferdig.  

 

Sak5: To DL`s neste år. Forslag fra Audun 
Audun har lagt frem forslag for Styret.  
Styret har enstemmig gått for forslaget. Det vil være en vikarierende DL i sommerhalvåret. Det er 
ingen økte kostnader ved løsningen.  
Dette gjør at vi ikke lengre trenger å utlyse daglig leder stillingen. 
 

Sak6: DL orienterer 
Brakker: Det står ni brakker i Fetsund, av samme type som de vi har, som vi kan få ved henting. Det 

koster 10-20 000 å hente de. Disse kan brukes til kjøkken til hoppere, videobriefrom, 

resepsjon/butikk, møterom, AFF, evt også sov til stab. Det vil ikke gjøres noe med disse brakkene i år, 

men Styret ønsker å bruke fra neste års budsjett for å innrede/gjøre det som må gjøres for å forbedre 

fasilitetene på feltet. Ellen sender en epost til PM for å høre ang den økonomiske statusen. 

Avgjørelse i denne saken innen mandag pr mail/telefon, referatføres neste møte.  

Oktober: Flyet er utleid til beverboogie. Audun foreslår å kansellere de to helgene det er i oktober. 

Det er pr nå vanskelig å skaffe stab til disse dagene, og vær/antall hoppere er usikkert. Styret er enige 

i at oktoberhopping  i 2018 kanselleres.  

VM i Australia, 7 oktober: Audun ønsker å dra dit på studietur. Styret ser an resultatet i år, men er 

positive til å gi tilskudd til dette dersom økonomien tilsier det.  

Veko 2018: Voss ønsker å leie TO. Kjørte 26 timer i år. Det er en forutsetning dersom vi skal leie ut TO 

at det blir prioritert. Vi tar opp diskusjonen på neste styremøte.  

Støy: Audun tar med Tor i et møte med en nabo som klager på støy. 

Sak 7: Evt 
Julebord: Grethe sjekker med Dal gård og Jarlsberg konferansesenter 

NM 2019: Vi ønsker ikke å søke på NM neste år. 


