Agenda Styremøte Oslo FSK
Dag/Tid: Mandag 14 juni kl. 19.00
Sted: Hos Sofus i Landingsveien 82 Oslo
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AGENDA/SAK
Beslutningsaker:

Ansvar

1.1 Godkjenning av referat fra Styremøtet
1.2 Godkjenning av dokumenter til ekstra ordinert Årsmøte.
1.3 Utlysning av stilling Dagligleder
1.4 His Instruks
1.5 Markedsføring og fremtid
1.6 HLs ansvar kontra HFL
1.7 Norgesrekorden 27-29 august
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Orienteringssaker:
2.1 Drifts rapport jan-mai 2010
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Tilstede var: Anne Sofie Bøe, Stig Berge, Solveig Petteren, Olav Eggesbø,
John Kristian Dahl.
HI Hans Kristian Abell
KK: Olav Gjervan
Fra administrasjonen: Siw Gjerstad (referent)
Fravær: Kathrine Nielsen, Simen Enersen, Anne Simone Botten
Neste Styremøte
Dato:
Sted: Østre Æra UV rommet
Tid: 20.00
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1. Beslutningsaker
1.1 Godkjenning av referat
Referat fra Styremøtet 14.4.2010 som har vært på høring i styret ble
enstemmig godkjent.
1.2 Ekstraordinært Årsmøte
Regnskapet for 2009 skal behandles.
Dato for møtet er satt til torsdag 8 juli 2010 kl. 20.00 for å kunne ha
størst mulig oppmøte. Uten at det hindrer hoppingen.
Dokumenter til Ekstraordinært Årsmøte er enstemmig godkjent.
1.3 Dagligleder slutter
Annonse kommer ut i Frittfall #2. Ved lav respons vil annonsen bli lagt
ut på Finn.no som koster 10 000,- pr annonse.
Sluttdato for Daglig Leder vil bli tilpasset ny Daglig Leder.
Senest sluttdato er satt til 31.12.2010
Ved skifte av Daglig Leder vil det bli gitt nødvendig opplæring i driften.
Daglig Leder har lagt ned betydelig arbeide i interne rutiner som skal
videreføres. Det er viktig å gjennomføre en god kompetanseoverføring
for å ha kontinuitet i driften.
1.4 HI instruks i OFSK.
I forbindelse med at alle i OFSK skal ha en skriftlig avtale, er det laget en
HI instruks.
Grovutkast som har vært på høring i Styret ble endret med
kommentarer fra HI Christian Slinning og fungerende HI Hans Kristian
Abell. Punkt 8 vil bli endret i samstemming melloms Daglig Leder og
HK Abell.
Styret er enige i punktene og ordlyden i HI instruks.
1.5 Markedsføring og fremtid.
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I august vil Styret jobbe med å definere vår visjon for klubben samt mål
og langtidsplan fremover”
Når det gjelder markedsføring har Anne Sofie Bøe spurt Thomas A
Aakvik om han kan lage et forslag til en markedsførings plan for OFSK
For sesongen 2010 er det bestemt å trykke tandembilde bak på
budbiler i Oslo. Oslo Budbil tilbyr 20 biler med reklame der OFSK
betaler for trykk.
Tandemreklame på budbiler i Oslo. Ca 450,- pr trykk.
Stig spør videostaben om en Fallskjermfilm som kan vises på
Velferden i Rena leir.
Adwords kampanje er en av tiltakene for flere tandem og hoppere.
Til denne kampanjen er det behov for et kredittkort. Derfor har ikke
kampanjen blitt satt opp. OFSK har ikke kredittkort pga forrige
regnskapsfører. Det er nå blitt bestilt et nytt.
OFSK har utført lite Tandem en forventet i denne sesongen.
Styret ønsker å bruke de pengene som er satt av til markedsføring for å
få flere tandem og hoppere.
1.6 Henvendelse fra Instruktør
Det er kommet en henvendelse fra Jan Erik Ditericson
Styret har tatt henvendelsen til behandling, angående skjev fordeling
av lønn til HFL og ikke HL.
Styret verdsetter den jobben HL gjør for klubben. Styret vil se på saken
i forhold til neste års budsjett.
I utgangspunktet ønsker styret å kutte ned på godtgjørelser.
For sesongen 2010 vil styret oppfordre medlemmene til å utføre frivillig
HFL vakter.

1.7 Norgesrekord
Støtte til Norgesrekorden 27-29 august.
OFSK tar imot henvendelsen fra arrangør om å støtte med overnatting,
frokost, middag og Bankett.
OFSK tilbyr overnatting, frokost og middag for 200,- pr. P pr døgn.
Banketten kommer utenom.
2.1 Drifts rapport januar-mai
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Gjennomgang av foreløpig resultat, fulldrifts rapport.
Vedlegg 1. og 2

Møtet ble avsluttet: kl. 23.00
Referent
Siw Gjerstad

Styremedlem

Styremedlem
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