Referat styremøte OFSK # 12017, 01.03.2017 kl. 1900
Sted: Anna Rogstadsvei 41A
Tilstede:
Styret : PerOlof Vallin (POW) (leder), Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Espen Finne (EF)
(nestleder), Hege Anita Dalen (varamedlem), Morten Wangen (MW) (medlem)  delvis, Frid Tidslevold
(medlem) , Inga Lina Varmann Hustad (ILVH) (varamedlem)  delvis
Administrasjon: Knut Lien (KL), Pontus Åkerberg (PÅ)
Annet: Fredrik Lindalen (FL)
Referent: KL
Ikke møtt:

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

Godkjenne referat siste styremøte
Dette er godkjent tidligere

3.

Status økonomi
2016: Foreløpig resultatregnskap pr. desember 2016 viser et overskudd på kr.
642.514 mot et tilsvarende overskudd på samme tidspunkt i fjor på kr. 147.560.
Balansen viser at likviditeten er god.
2017: Foreløpig resultatregnskap pr.februar 2017 viser et underskudd på kr.
69.638 mot et tilsvarende underskudd på samme tidspunkt i fjor på kr. 226.480.
Det bemerkes at en kostnad på kr. 293.165 i forskuddsbetalt flyleie lå inne i
fjorårets resultat. så reellt sett er årets resultat så langt ca 136.000 dårligere enn i
fjor.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Tesla Destination Charger
Klubben har fått tilbud om å motta gratis elbil ladere fra Tesla for montering på
Æra
Ift. til dagens løsning vil det bli ryddigere med oppmonterte ladere istedet for
skjøteledninger liggende på bakken. Kostnaden for klubben blir
monteringskostnader samt strømforbuk, det siste har man også i dag.
Må sjekke om det er tillstrekkelig kapasitet i fordelingsskap.
Sjekk med Tesla om tilbudet kan stå til vår sesong starter  ansvar: KL

5.

Avtale nytt fly
Avtale om leie av Caravan med Tessel Air er på plass og avtale ble signert av
leder og nestleder på møtet

6.

Årsmøte
Årsmøte 2016 avholdes onsdag 22.mars kl 19 på Scotsman

7.

Seksjonsmøte
Frid, Hege Anita, Espen, John Kristian og Fredrik møter som klubbens
representanter på seksjonsmøte som avholdes på Gardermoen 1.april

8.

Vindmåler
John Kristian har innhentet tilbud på ny vindmåler. Prisen er drøy kr.10.000 pluss
kostnader for kabel mellom måler og pc ca 2300 kr.
Det ble enstemmig vedtatt å takke ja til dette tilbudet.

9. Heliboogie 2017
Fjorårets Heliboogie hvor intensjonen var å gjøre dette til et samarbeidsprosjekt
mellom Voss, Tønsberg og Oslo ble evaluert. Bidraget fra de to andre klubbene
var svært labert og mye jobb falt på Oslo. Dette sett opp mot interessen for
boogien samt at ressursbruken heller kan brukes på Æra gjør at klubben ikke
legger opp til Helboogie i 2017.
10. Rabattsystem hopping
Pontus la frem forslag til nytt rabattsystem som vil ertsatte Storhopperdeal som
har vært benyttet de siste årene. Bakgrunnen er bl.a. at Storhopperdealen har
vist seg å være vanskelig å administrere og det nye systemet gjør
inngangsbilletten til en lavere hoppris mer overkomlig for flere.
11. Internett Æra  priser
Det har de siste par årene vært fri tilgang til internett på Æra da vi ikke har hatt et
enkelt system for å håndtere dette de siste årene. Med den økte kapasiteten (og
prisene) er det ønskelig å la brukerne betale noe for internettilgang.
Fortsatt gratis opptil en viss hastighet og så betaler man for mere båndbredde
dersom dette er ønskelig.

12. Helgehopping september
Forutsatt at flyet blir utleid til NTNU 10.17.september så er det to helger etter
dette det er aktuellt med helgedrift på Æra  helgedrift etter at fulldriftsesongen er
avsluttet har noen utfordringer ift. bemanning  dette gjelder spesiellt pakking,
manifest og vasking. Det jobbes videre med å få avklart bemanningsssituasjonen
omkring dette slik at beslutning kan tas senest i begynnelsen av august.
Ansvar: KL og FT
13. Info fra HI
KL orienterte kort på vegne av HI
Instruktørmøte blir avholdt i forkant av årsmøte 22.mars
Påmeldte på sentrale kurs:
AFF  Hedy van Wijngaarden
Tandem  Tommy Dromnes
I2  Jørgen Andersen, Heidi Petrine Eidsør
MK  Martin Gjessing Semb, Jo Adrian Haavind
14. Evt.
Dekorering av fly  klubben kan dekorere (foliere) flyet og man må finne et
passende design på dette  ansvar MW
Skateboard  MW oreinterte omkring mulighetene til å få etablert en
skateboardrampe (byggesett) på feltet  det trengs noen som kan ta ansvaret for
prosjektet  MGS sjekker interessen gjennom FB
De eksisterende leieriggene er veldig slitt og vurderes ikke lengre som freefly
sikre. Dette er rigger som benyttes bl.a. til freeflyutsjekker . Det ble besluttet å
kjøpe inn 3 stk nye leierigger til anslått pris kr 65.000 pr stk levert i USA

15.

Neste møte
Innkalles pr.doodle

Møtet hevet kl. 2230
Morten Wangen /s/
Medlem

Martin Gjessing Semb /s/
Medlem

Espen Finne /s/
Nestleder

PerOlof Vallin /s/
Leder

