
Ekstraordinært Årsmøte i Oslo Fallskjermklubb

1. Økonomisk rapport

Klubben fikk et resultat på kr. –526 709,-
Dette er 765 559,- mindre en budsjettert. 
Etterslep fra 2008 ligger det pålydende kr. 209 816,- fra voss leie av fly og Tap på krav 64 000 fra 
JR gjeld før 2005. Klubben oppnådde ikke sine måltall i 2009. 
Det var store utfordringer med et av flyene som ble løst ut av kontrakten før avtalt tid. Dette 
resulterte i større kostnader og lavere inntjening
Svært høye utgifter på fly. Budsjett forutsatte ett fly, ble ikke justert for to fly.
Ferry + service svært mye dyrere enn forventet. Fly 2 dekket ikke inn ferry + service kostadene.

For å kunne opprettholde driften av Rikssenteret må vi øke aktiviteten. Drift av Rikssenterets 
bygningsmasse forutsetter høyere inntekter en det vi har hatt de siste årene.
Vi ser oss nødt til å øke løftekapasiteten.
OFSK har skrevet kontrakt frem til 2011 med Wildergees Airkraft Services på en Pilatus Porter G-
BYNE. OFSK vil skrive en ytterligere kontrakt på Pilatus Porter G-CECI fra samme eier for 
sesongen 2010. OFSK har opparbeidet et godt foretnings forhold med Wildergees. Og eieren Dave 
Penny ser for seg et langvarig samarbeide med OFSK i fremtiden.

Klubben jobbet intenst med å arrangere Tandemhopping i Oslo for å generere mer inntekt. Det ble 
sendt inn søknad på Ekebergsletta og Eggemoen Flyplass, søknadene ble avslått. Vi fikk 
godkjenning fra eier på et jorde i Lier. Av hensyn til TØFSK ble det ikke sendt inn søknad på 
Notam da dette kunne skape problemer med Farris kontroll.
Det ble gjort befaring på Krokhol Golfbane og jorder i Ytre Enebakk, søknadene ble avslått av 
grunneiere. I tillegg så var det en utfordring å få godkjennelse på Notam i Oslo og omegn fra Oslo 
Kontroll. Maks høyde på Ekeberg ble satt til 2 500 F. Andre områder kunne bli vurdert samme 
dagen etter retning på vind. Henvendelser fra Tandem var liten etter sesongslutt og grunnlaget for 
en Tandem boogie var derfor borte.

Innkjøp av utstyr
Styret innkalte til ekstraordinært årsmøte for å be om fullmakt til bruk av midler fra utstyrs fondet. 
Styret fikk dette godkjent. Klubben har gjort innkjøp av et komplett Tandem fallskjermsett med 
Cypres, samt 3 Tandem hovedskjermer og 3 elev hovedskjermer av en kostnad på kr. 216 562,50,-

Regnskap - Ny Regnskapsfører. 
Klubben bytter regnskapsfører fra Espen Karlsen til WePe AS fra 1. januar 2010.

a. OFSK må ha et regnskap som kan være et styringsverktøy for klubben.
b. OFSK skal bygge opp et godt og langt samarbeid med regnskapsfører, der de forstår 

vår drift og de har god kommunikasjon med Revisor.
c. OFSK trenger en Regnskapsfører som tilpasser og yter tjenester etter klubbens behov 

og kan bidra med rådgivning.



d. Etter gjentatte nummererte brev fra Revisor med påpekning om svakheter i klubbens 
interne kontroll både vedrørende inntekter og kostnader vil Styret og daglig leder 
jobbe aktivt sammen med regnskapsfører om å etablere gode intern kontroll rutiner.

e. Etter gjentatt ønske av tidligere Årsmøte har styret besluttet å legge frem forslag om 
å flytte regnskapsåret til å gjelde oktober til oktober.

     Dette samsvarer med vår driftsform og har derfor muligheten til å ha et ferdig 
revidert regnskap til Årsmøte.

Oslo, 6. juni  2010
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