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

Godkjenne referat siste styremøte
Godkjent uten kommentarer

3.

Orientering fra ledere F/NLF
Frode Finnes Larsen gjennomgikk langtidsplanen som vil bli presentert på
seksjonsmøte den 6.april og åpnet for kommentarer/spørsmål.
Styret tok gjenomgangen til etterretning

4.

Årsrapport
Årsrapport med Årsregnskap og Årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet
viser et resultat for 2012 på pluss kr. 831.000. Her bemerkes at det er kommet
inn ca. 142.000 etter forsikringssak som er ført som en reduksjon i flyleie samt at
det er inntektsført kr. 83.930 i gammel tandemgjeld.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret godkjente og signerte Årsregnskap og Årsberetning

5.

Status økonomi
KL presenterte regnskap tom februar 2013 som viser et underskudd på ca. kr.
87.000 mot tilsvarende underskudd i 2012 på samme tidspunkt på ca. kr.188.000.
Styret tok orienteringen til etterretning

6.

Bemanning 2013

De fleste funksjoner er bemannet bortsett fra AFF instruktører. Dette ser ut som
de siste år å være den mest utfordrende funksjonen å bemanne opp. Se også
punkt 10.
Styret tok orienteringen til etterretning
7.

NM
NM har i de senere år gått på rundgang mellom de tre store hoppfeltene Østre
Æra, Jarlsberg og Bømoen. De siste to år er NM arrangert av Tønsberg FSK på
Jarlsberg og det er nå Oslo sin tur. SE sjekker med aktuelle kandidater til å ta
ansvaret for arrangementet.

8.

Representanter seksjonsmøte og fagseminar
Oslo FSK har 5 representanter til seksjonsmøte som arrangeres 6.april på
Raddisson Blu Hotel på Gardermoen. Følgende vil møte for Oslo FSK: JKD, ASB,
SE, KL, JS
På fagseminaret som vil foregå den 7.april på samme sted som seksjonsmøte
møter HI

9.

Stipend
Det har kommet inn en søknad om stipend fra en hopper på 17 år. Det har ikke
vært noen tradisjon for dette i klubben tidligere.
Styret diskuterte dette og mener at det ikke uten videre skal gis uforbeholden
støtte men at dette i tilfellet skal knyttes opp mot gjenytelser fra hopperen. I dette
tilfellet vil den aktuelle hopperen være aktuell for å være med i en
ungdomsgruppe som normalt støttes med midler gjennom tildeling fra F/NLF

10.

Utdanningsstøtte
Klubben sliter med rekruttering på instruktørsiden spesiellt hva gjelder AFF
instruktører. Styret besluttet derfor å dekke kursavgiften samt obligatoriske hopp
for de som stiller på AFF instruktørkurs i 2013. Når det kommer til
treningshopping i forkant av kurset vil man søke å få dette til på dager hvor det
ellers er lite aktivitet for dermed å tilby dette rimelig til kandidatene.
Selve kursavgiften ligger på 9.000 kr. Obligatoriske hoppkostnader vil ende på
5.650 kr. Dersom kandidatene stryker på kurset må det påregnes å betale kr.
10.000 tilbake til klubben.

11.

Evt
■ Årsmøte
● Årsmøte er fastsatt til 10.april, dette vil bli kombinert med
instruktørmøte. Som tidligere besluttet sørger ASB og POW
for lokaliteter
● iTrack:
○ Morten orienterte om status i planlegging for iTrack, han har
behov for hjelp både i planleggingsfasen og under selve
arrangementet.
○ Inntil sesongen starter kan KL og SE bidra i planlegging
○ Under arrangementet søkes det å finne en av den faste
staben (det er ikke planlagt med AFF kurs denne uka)
○ Kristian Moxnes er tiltenkt en rolle som sjefsorganisator

12.

Neste møte
10.april
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