Referat styremøte OFSK # 6-2013, 10.10.2013 kl. 1700
Sted: Middeltunsgate 17
Tilstede:
Styret : Anne Sofie Burgaard Breistein (ASB) (leder), John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Morten Wangen
(MW) (medlem), Espen Finne (varamedlem), Kine Smith Larsen (varamedlem)
Administrasjon: Knut Lien (KL), Jan Stenmoe (JS)
Referent: KL
Ikke møtt: Olav Eggesbø (OE) (medlem), Per Olof Wallin (POW) (nestleder)

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

Godkjenne referat siste styremøte
Godkjent uten kommentarer

3.

Status i
Foreløpig resultatregnskap pr. 30.sept 2013 viser et overskudd på ca. kr. 527.000
mot tilsvarende på ca.kr. 720.000 på samme tidspunkt i fjor.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Terminliste
Åpningshelg:
Tandemkurs:
AFF-Instruktørkurs:
NyBoogie:
Swedish Invasion:
iTrack:

1.-4.mai
29.mai - 1.juni
8.-15.juni
6.-9.juni
10.-14.juni
15.-20.juli

Elevhelger (2 stk. - en i begynnelsen og en mot slutten - sjekk med KS om lån av
ekstra elevrigger -spes. på den siste)
For å trekke mere folk på ukedager kom det forslag om å ha gratis
leierigger/elevutstyr på ukedager mai/juni
5.

Arbeidsseminar (Styresamling)
KL sender ut innkalling via Doodle på alternative datoer (9. og 30.nov el 7.des)

6.

Status aktivitet
Etter Heliboogie 27.og 28.09 som er siste hoppdag for sesongen har vi utført
13.639 hopp mot 13.116 i fjor. Antall elever 78 mot 73 i fjor, antall tandem 557
mot 502 i fjor.

Styret tok orienteringen til etterretning
7.

Budsjett 2014
Ikke behandlet

8.

Årsmøte
Dato for årsmøte: 19.februar - ASB kontakter valgkomiteen og får satt disse i
arbeid

9.

Status avtale Forsvaret - FNLF
Møtet som var annonsert i september er fortsatt ikke avholdt. Et mulig scenario
dersom det ikke blir enighet om ny avtale og dette skjer såpass tett innpå
sesongen 2015 at det ikke er tid til flytting til nytt sted er at man forskyver
oppsigelsen med ett til flere år.

10.

Evt
- Annonsering blant medlemmer om nytt boogiekonsept i pinsen - KL
- Notat omkring flytting - hva må vi ha for å drifte PAC med 900 løft ? - EF
- hangar (finnes på Starmoen)
- landingsområde
- luftrom til å fly 900 løft (noen ganger 2 fly 0800-2200
- overnatting
- sanitær
- manifest
- pakkeareal
- Rykter om bruk av forbudte stoffer på hoppfeltet
Det har versert rykter om bruk av forbudte stoffer på Østre Æra i sommer.
Styret samt daglig leder tar sterk avstand fra all bruk av forbudte stoffer på
hoppfeltet. F/NLF vil før neste sesong gå til innkjøp av hurtigtester som
man vil ha tilgjengelig på alle hoppfelt og kan benytte ved mistanke.Det er
ønskelig at F/NLF kommer med generelle retningslinjer om hvordan dette i
praksis bør gjennomføres.

11.

Neste møte
Arbeidsseminar

Anne Sofie Burgaard Breistein /s/
Styreleder

John Kristian Dah /s/
Styremedlem

Espen Finne /s/
Varamedlem

