Referat styremøte OFSK # 32014, 08.04.2014 kl. 1900
Sted: A
nna Rogstadsvei 41A
Tilstede:
Styret :
Per Olof Wallin (POW) (leder), Espen Finne (EF) (nestleder), Frid Tidslevold (medlem), Inga
Lina Hustad (ILH) (varamedlem)
Administrasjon: 
Knut Lien (KL)
Annet
:
Referent: 
KL
Ikke møtt:
Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Morten Wangen (MW) (medlem). Kine Smith Larsen
(varamedlem)

=====================================================================
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.mars 2014 viser et underskudd på kr. 41.495
mot tilsvarende på kr. 67.656 på samme tidspunkt året før.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Status avtale Forsvaret  FNLF
Det ble avholdt et møte med forsvaret den 28.3.2014. Kort oppsummering: NLF
har fortsatt ikke godkjent oppsigelsen av avtalen mens forsvaret ikke viser noen
forståelse for dette da de mener at den eksisterende avtalen må kjennes ugyldig.
Forsvaret skal innen uke 22 utarbeide et forslag til ny hovedavtale.
Det er mao. fortsatt en del usikkerhet om hva som skjer og det påpekes fra styret
at dette er veldig uheldig for Østre Æra og klubbne da folk vegrer seg for å
etablere seg på Æra med campingvogn etc. i påvente av hva som skjer.
Det kom også opp spørsmål om hvem som evt. vil forestå flytting av
campingvogner dersom det skulle bli aktuellt med flytting

5.

Evt
 Valutasikring: Eurokursen har i den siste tiden gått ned men iflg. MW er det ikke

mange som mener den skal så mye lavere, forslaget er å sikre f.eks. 50% av
beløpet
 Søknad idrettsmidler F/NLF: Som i fjor har F/NLF annonsert at det er mulig å
søke støtte til trening/konkurranser  FT utarbeider søknad og sender F/NLF. FT
tar også ansvar for gjennomføring dette
 I forbindelse med ovennevnte ble det også besluttet å arrangere FS/FF2
konkurranser som vil være en prøvegren  trenger ansvarlig (TEN ?)

6.

Neste møte
Innkalles i løpet av mai

PerOlof Vallin /s/
Leder

Inga Lina Hustad /s/
Varamedlem

Espen Finne /s/
Nestleder

Frid Tidslevold /s/
Medlem

