Referat styremøte OFSK # 52015, 20.10.2015 kl. 1900
Sted: A
nna Rogstadsvei 41A
Tilstede:
Styret :
PerOlof Vallin (POW) (leder), Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Morten Wangen (MW)
(medlem), Inga Lina Hustad (ILH) (varamedlem), Frid Tidslevold (medlem), Hege Anita Dalen (HAD)
(varamedlem)
Administrasjon: 
Knut Lien (KL), Simen Enersen (SE)
Annet
: Jarl Husa (JH), Fredrik Lindalen (FL)
Referent: 
KL
Ikke møtt:
Espen Finne (EF) (nestleder)

=====================================================================
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.utgangen av september 2015 viser et overskudd
på kr 62.079 mot et overskudd på samme tidspunkt i fjor på kr. 267.284.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Terminliste 2016
Foreløpig terminliste ble gjennomgått og dato for hoveaktiviteter ble fastlagt
Oppstart helgen 29.april1.mai
Avslutning: 3.september
iTrack: 11.17.juli

5.

Fly
Ref. forrige referat. GoSky vil benytte et evt. innbetalt forskudd til kjøp av fly og
kan ikke akseptere at dette beløpet blir stående på en depositumkonto (escrow
konto) De tilbyr oss 2.prioritets pant på innbetalt forskudd. Dette mener styret ikke
er god nok sikkerhet. MW har i mellomtiden opprettet kontakt med eier av
Caravan i Nederland. Denne er interresert og man venter pr.nå på avklaringer fra
disse før man kan gå i videre forhandlinger om priser etc. Styret stiller seg
negative til en Porter som kan være et alternativ og nok er enklere å fa tak i.
Styret tok orienteringen til etterretning

6.

Styreseminar
Det er ønskelig med en styresamling slik man har hatt de siste årene men man
ser at det blir vanskelig å få gjennomført på denne siden av nyttår. Det
planlegges derfor med en samling lørdag 9.januar 2016

7.

Leieavtale Æra
Leieavtalen mellom OFSK og FNLF går ut inneværende år. FNLF har oversendt
utkast til ny avtale som i all hovedsak er lik den forrige men med endringer av
datoer for varighet. FNLF ønsker i tillegg et vedlegg som regulerer bruken av
campingområdet, det siste etter klager fra Åmot kommune på uorden.
Utkast til nytt vedlegg ble gjennomgått og diskutert. Selve hovedavtalen ble ikke
gjennomgått på styremøte men styret godkjente at SE, PO og KL får myndighet
til å ferdigstille og godkjenne dette og oversender dette F/NLF.

8.

Markedsføring
Man søker å bedre markedsføringen av klubben gjennom å opprette en
markedsføringsgruppe. Som leder i gruppen foreslås det å benytte Pontus som
vil overta etter Simen i 2017 sesongen, se også under evt.
Aktuelle navn til denne gruppen: MGS, HAD, Tommy Dromnes, Lars Erik
Syvertsen, Torfinn Halmøy

9.

Juletrefest
Det har vært litt forskjellige oppfatninger om hvor man skulle arrangere årets
juletrefest. Det ble besluttet at dette blir som i fjor, på Elveli gård i Sørkedalen.
Ansvarlig: MGS

10.

Evt.
Fra forrige møte:
iTrack 2016  Morten trenger hjelp til planlegging og organisering for neste års
boogie, aktuelle navn: Kristin Kruse, Jørgen Andersen, Rune Aspvik, Tommy
Botten
Heliboogie 2016  Det var dårlig respons på årets boogie og man diskuterte flere
alternativer for neste år, ikke arrangere i det hele tatt, som før eller flytte til
påsken. Ansvarlig EF dras med i diskusjonen før beslutning tas.
Kredittkortavtale for elever: MGS forslo at vi åpner for at elever kan betale kurset
på avbetaling gjennom en kredittavtale for på den måten å få flere til å melde seg
på kurs. Dette ble møtt med argumenter som at har du ikke råd til å gå kurset
hvordan skal du da ha råd til å gjøre hopping til en hobby, hva hvis elevene
slutter, vil vi få en sak mot kredittselskapet. Styret besluttet å ikke støtte dette
forslaget.

Demogruppe: MGS foreslo at klubben skulle jobbe for at OFSK kan være med på
demoer arrangert av Nimbus i Osloområdet. Dette er i følge MGS avklart med
Nimbus og vil kunne være en måte å markedsføre klubben på gjennom å hoppe
med flagg og dele ut flyers i landingsområdet.
11.

Neste møte
Innkalles pr.doodle

Møtet hevet kl. 21:24

Morten Wangen /s/
Medlem

PerOlof Vallin /s/
Leder

Martin Gjessing Semb /s/
Medlem

