Referat styremøte OFSK # 12015, 28.01.2015 kl. 1900
Sted: A
nna Rogstadsvei 41A
Tilstede:
Styret :
PerOlof Vallin (POW) (leder), Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Espen Finne (EF)
(nestleder), Morten Wangen (MW) (medlem), Inga Lina Hustad (ILH) (varamedlem)
Administrasjon: 
Knut Lien (KL), Simen Enersen (SE)
Annet
: Fredrik Lindalen (FL)
Referent: 
KL
Ikke møtt:
Kine Smith Larsen (varamedlem), Frid Tidslevold (medlem),

=====================================================================
1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer
2.

Godkjenne referat siste styremøte
Godkjent uten kommentarer

3.

Status økonomi
Foreløpig resultatregnskap pr. 31.des 2014 viser et overskudd på kr. 446.729
mot tilsvarende på samme tidspunkt i fjor på kr. 704.680.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Forsvaret og forlenget flyavtale
Oppsigelsen fra forsvaret er forskjøvet til 30.juni 2015. Ambisjonen er å ha en ny
avtale på plass mellom NLF og Forsvaret innen den tid.
Flyeier ønsker en forlengelse på fire nye år. Klubben sjekker hvorvidt vi kan
utsette en forlengelse av avtalen til etter 30.juni og hvorvidt det er mulig å forlenge
ett år av gangen

5.

Ny hjemmeside.
Det er utarbeidet et forslag til ny hjemmeside
Styret tok orienteringen til etterretning

6.

Seksjonsmøte og Luftsportstinget 2015
Representanter til seksjonmøte 21.mars:
PerOlof Vallin (styret F/NLF), Espen Finne (middag + overnatting), Morten
Wangen , Martin Gjessing Semb (middag+overnatting) og Inga Lina Hustad
(middag + overnatting) Fredrik Lindalen (middag + overnatting)
Dagen etter er det fagseminar hvor klubben stiller med ny HI Jarl Husa alternativt

en stedfortreder
7.

Årsmøte 2014.
Revisor er i godt i gang med revisjonen av regnskapet. Årsmøtet planlegges til
15.04.2015. Espen sjekker med Malakov ang. å avholde dette der som tidligere.
KL sjekker med valgkomiteen for å forberede de på arbeidet. Det er ett
styremedlem og ett varamedlem på valg

8.

Evt.
Godtgjørelse daglig ledere justeres opp med 8% fom 2015

9.

Neste møte
Innkalles pr.doodle

Møtet hevet kl. 2150

Morten Wangen /s/
Medlem

Martin Gjessing Semb /s/
Medlem

Espen Finne /s/
Nestleder

PerOlof Vallin /s/
Leder

