Referat styremøte OFSK # 62014, 16.09.2014 kl. 1900
Sted: A
nna Rogstadsvei 41A
Tilstede:
Styret :
Per Olof Wallin (POW) (leder), Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Espen Finne (EF)
(nestleder), Morten Wangen (MW) (medlem), Frid Tidslevold (medlem), Inga Lina Hustad (ILH)
(varamedlem)
Administrasjon: 
Knut Lien (KL)
Annet
: Jan Stenmoe (JS), Fredrik Lindalen (FL)
Referent: 
KL
Ikke møtt:
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. 30.aug 2014 viser et overskudd på kr. 600.284
mot tilsvarende på samme tidspunkt i fjor på kr. 520.631.
Dersom man tar høyde for dette er det reelle resultatet i størrelsesorden 420.000
Forventingene til det økonomiske resultatet for resten av sesongen henger i stor
grad på hvor mye momskompensasjon vi får.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Status aktivitet
2014

2013

Antall hopp

11901

13129

Antall løft

900*

967*

Antall tandem

527

573

Antall elever

87

78

*Løft på “eget” fly

5.

Forlengelse flyavtale
KL samt Olav Eggesbø har vært i møte med flyeier vedrørende forlengelse av
flyavtalen for fire nye år. Flyeier ønsker en prisjustering for å kompensere for
prisstigning i perioden. Denne utgjør følgende:
løftpris økes fra 180 til 185 Euro pr.løft
pilotlønn økes fra 4 til 5 Euro pr.løft
dagslønn pilot økes fra 80 til 85 Euro pr.dag
Med 900 løft og Euro kurs på 8,2 utgjør dette: 36900 + 7380 + 5043 = kr. 49323
Forøvrig fikk vi utsatt signering av forlengelse av avtale til januar 2015 i påvente
av og med forhåpning om mere avklaring hva gjelder forsvaret

6.

HI bytte
Vår HI gjennom de siste tre år ønsker avløsning. Dette må være på plass senest
innen frist for HI plan 01.mars 2015. Den meste aktuelle kandidaten blir kontaktet
av styret med en formell forespørsel innen 1.oktober

7.

Flytting fra Æra
Hvis det blir aktuellt å flytte fra Æra bør vi ha en formening om hva som må til for
å etablere oss på en annen lokasjon
For å få et overblikk over hva som trengs opprettes et google dokument hvor man
kan notere spørsmål og oppgaver over hva som må på plass på en ny lokasjon
Det ble bemerket i samme diskusjon at usikkerheten rundt oppsigelse av avtale
fra Forsvaret påvirker rekruttering og etablering av hoppere på Æra. Blant annet
utsetter hoppere kjøp av campingvogn, bygging av spikertelt etc da vi ikke kan gi
de et godt svar på hvor lenge vi blir værende.

8.

Hvordan øke aktivitet i 2015
Det har vært færre besøkende og utført færre hopp i 2014 enn de to foregående
år selvom været har vært strålende. (se også siste avsnitt i forrige punkt)
Det foreslås å arrangere et utvidet styreseminar hvor man behandler bl.a.
følgende temaer:
●
●
●
●
●
●

Mere happenings/aktiviteter
Oppdatere på Facebook fortløpende om hva som skjer på Æra i sesongen
Terminliste ferdig tidlig (meddeles frittfall.org)
Elevhelg en gang i mnd
Storhopperdeal  endrede betingelser
Oppfølging av elever

Deltakere:
Styret, DL, HI, Representanter for: Sportshoppere (Jørgen+) og elever (Joakim +
)
KL sender forslag til dato på doodle
9.

Video iTrack og Heliboogie
Det ble under iTrack lagd en film med en kvalitet som ligger godt over
gjennomsnittet av fallskjermfilmer som snekres sammen i løpet av en sesong.
Det planlegges å få til noe av det samme under Heliboogie hvor resultatet bl.a. vil
bli benyttet til å vise på skjermer i Hemsedal cafe. Styret innvilger inntil 25.000 til
dette.

10.

Prokura
Leder Per Olof Wallin eller nestleder Espen Finne samt et av styremedlemmene
Morten Wangen, Frid Tidslevold eller Martin Gjessing Semb tegner i klubbens
navn

11.

Merchandise
Det foreslås å etablere et større utvalg av klubbartikler i butikken på Æra såsom
tandem Tskjorter, klubbgensere etc.

12.

Nytt elevutstyr
KL orienterte om hvilke alternativer vi har og ca kostnader hva gjelder nytt elev
og tandemutstyr: Det er i praksis tre alternativer hva gjelder nytt elevutstyr,
Vector, Aerodyne og Mirage. Hva gjelder Mirage er det ingen forhandler i Norge
som selger dette og klubben selv kan evt. bli registrert forhandler.
Dersom vi kun kjøper nye rigger anslagsvis 250.000 for 13 rigger
Digitale høydemålere Visio 1675 * 15 = 25.000
Ny tandemrigg (Sigma Micron, Icarus +/100.000)
mva kommer i tillegg
Styret tok orienteringen til etterretning

13.

Evt
Dugnad
Det ble påpekt at det er et behov for en dugnad på feltet og at det er mest praktisk
å ta denne nå i høst istedet for til våren.
Forslag til dato: 17.19.oktober

Oppgaver
● Rydding i campingleir  F/NLF betaler ? lastebil med kran, gravemaskin
(Simen)
● Dusj og garderober  vaskes (Geir Olsen) males
● Rydding av rom i UV del for lagring av stash
● Lyd og lysanleggfikse
● Ved (husk bensin)
● Fjerne gress på stripa (roundup)
● Skilting for tandem

14.

Neste møte
Innkalles pr.doodle innefor 45 uker

Møtet hevet kl. 2215

Morten Wangen /s/
Medlem

Inga Lina Hustad /s/
Varamedlem

Espen Finne /s/
Nestleder

Frid Tidslevold /s/
Medlem

