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Sak1: Årshjulet 
Dugnad: Audun tenker kanskje å ta dugnaden 27/10. Audun lager event på facebook. I tillegg til at vi 
trenger dugnad senere for det som skal gjøres på feltet i vinter. Halvor har foreslått å lage en 
dugnadsgruppe for å rekruttere folk.  
Årsmelding: Ellen oppretter et google docs for årsmelding 2018 som alle kan redigere på, og fordeler 
punktene.  
Flypriser neste år: Audun tar kontakt med Kølner og styreleder.  
Åkerlandsingavgift: Audun tar dialog med bonden. 
Dialog valgkomitè: Styret har dialog med valgkomitèen. 
Møte med kontrollkomitè: Møtet er avholdt, og Styret er godt fornøyd med møtet.  

Sak2: Økonomi 
Styret gjennomgikk resultatrapport fra PM. Den er dog ikke fullstendig enda, Audun og PM skal sette 

seg ned å se på den. Styret tar opp tråden senere.   

Sak3: FS rollen/piloter og kompensasjon 
Det har kommet et krav fra pilotene om økt kompensasjon. Det skal være et møte 30/10 ang dette.  

Audun skal lage et forslag til tilbakemelding på henvendelsen som sendes Styret.  

Sak4: DL orienterer 
Audun går gjennom foreløpige planer for 2019. Sesongen ser ganske lik ut som årets sesong.  

Audun skal til VM og tenker å benytte anledningen til å prate med Zion og Blue pelicans ang trening 

på Jarlsberg neste år.  

Antall kurs: Det pågår en dialog om antall kurs vi skal ha neste år. Styrets holdning er at vi burde ha 

minimum 100 elver neste år. Det blir opp til Daglig leder å finne ut hvor mange kurs vi må ha. Daglig 

leder tar saken videre.  

Nye brakker: Audun legger frem forslag på plassering av de fire brakkene vi har fått i møtet. Styret er 

positive til forslaget.  



 
Aktivitetstall: antall sloter i år er så langt 16311 mot 14081 i fjor. Fyllingsgrad er 17,54 i år mot 17,65 i 

fjor, dog er dette fortsatt over budsjett. Totalt antall sloter er 17740 mog 15717 i fjor. Antall tandem 

er 1074 i år mot 951 i fjor.  

Leiekontrakt JLS: Nicolai purrer på oppdatering fra Tor.  

VM/hopping når det landes på Torp: DL har vært i kontakt med Torp ang world cup for å høre om 

muligheten for å lande på Torp. Audun fortsetter å jobbe med dette.  

Audun har dialog med årets stab ang neste års stillingsutlysninger. 

Ny pilot 2019? Audun er i kontakt med en evt ny pilot for oss.  

Bruk av Google/sosiale medier: Audun skal ha møte ang dette i morgen. 

Til budsjett 2019: vi trenger nye elevdresser og tandemdresser neste år.  

Fjerne skog/utvide landingsområde: DL jobber med å få flyttet landingsområdet litt nordover og 

fjerne litt skog.  

Styreansvarsforsikring: Audun sjekker pris på styreansvarsforsikring og sender Styret informasjon om 

dette.  

JMP på Veko: Audun jobber med leieavtale til neste års Veko. 

STC -  Supplemental type certificate: Med dette sertifikatet kan flyet få operere med 22 hoppere. 

Dette kan gi oss estimert 600 sloter ekstra i året. Audun ber om å få jobbe videre med saken, Styret 

er positive til dette.  

Jarle SkyVoss: ønsker å styre butikken vår. Styret er positive til samarbeidet og ber DL om å fortsette 

arbeidet med en kontrakt.  

 

Sak5: Julebord 
Julebordet skal også i år være på Dal Gård.  

Si lager play list som skal legges offentlig, og oppfordrer medlemmene til å legge inn sanger der.  

Priser: Styret må komme med forslag til priser som skal deles ut på julebordet 

 

Sak6: Evt 
Si lager en gmailadresse til tøfsk som skal brukes til Google docs arkivlagring. Dette for å slippe å ha 

dokumentene på forskjellige private mailkontoer.  

 

 


