
Referat styremøte OFSK # 5-2012, 21.08.2012 kl. 1900
Sted: Anna Rogstadsvei 41A

Tilstede:
Styret : Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Olav Eggesbø (OE) (medlem)

Administrasjon: Knut Lien (KL), Jan Erik Dietrichson (JED)

Referent:  KL

Ikke møtt: Kari Hernes (KH) (vara), John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Morten Wangen (MW)

(medlem), Per Henry Borch (PH) (vara), Siri Walther Sandbeck (SW) (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.juli 2012 viser et overskudd på ca. kr. 139.000
mot ca 156.000 på samme tid i fjor.

Balansen viser at likviditeten er god.

4. Status aktivitet
Aktiviteten med få hoppdager igjen viser at det tross veldig mye dårlig vær er
utført flere hopp totalt sett enn i 2011. Tross det dårlige været i lange perioder var
Østre Æra tilgodesett med nydelig vær under de store happeningene Flying
Chicks og iTrack og dette har nok vært med på å redde aktivitetstallene hva
gjelder antall hopp.

Det har vært en nedgang på antall tandemer men økonomisk  omtrent som i 2011
da det ble solgt veldig mange rabatterte tandemer i fjor. Antall elever viser en klar
nedgang fra sist år (102 i 2011 mot 73 i 2012). Man har ingen god forklaring på
dette da man har brukt mere penger på markedsføring enn på lenge. I mai og juni
hadde klubben et spesailtilbud til elevene ved at de fikk 4000 kr. å hoppe for
dersom de fullførte nivå 8 innen 1.juli. Dette kan nok være forklaringen på at
pågangen på elever var veldig bra på våren.

5. Fly
Man kommer nok til å ende noen løft under det garanterte på 900. Samarbeidet
med  flyeier har vært veldig bra og de har stilt opp over forventning når det har
vært sykdom blant piloter og trøbbel med fly. Ved en anledning ble vi nødt til å leie
inn annet fly (C-207 fra Grenland) da PAC’en var på bakken i noen dager etter et
sammenstøt med et tre.



JED tar kontakt med GoSky når sesongen er over for om mulig få redusert
betalingen noe.

6. Sesongen 2013

Markedsføring: ASB tar kontakt med Simen Wardnær for hjelp til å utarbeide en
markedsføringsplan (vi har bl.a tilgode 3 stk. ½ sider i sportsdelen av VG som vi
må benytte på en smart måte)

Terminliste:  For å vise medlemmene at noe skjer bør terminlisten sålangt det er
mulig oppdateres fortløpende med aktiviteter

7. Elevutstyr
Rigger : Tiden nærmer seg for at elevriggene bør byttes ut. Man må derfor
bestemme seg for hva slags type rigger man vil gå for i fremtiden. Man starter
med å be Materiellforvalter Johan om en vurdering av de forskjellige alternativene
som finnes i markedet

8. Neste møte
16.oktober

Anne Sofie Bøe /s/ Per Olof Wallin /s/ Olav Eggesbø /s/
Styreleder Styremedlem Styremedlem


