Referat styremøte OFSK # 12016, 08.03.2015 kl. 1900
Sted: Anna Rogstadsvei 41A
Tilstede:
Styret : PerOlof Vallin (POW) (leder), Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Espen Finne (EF)
(nestleder), Morten Wangen (MW) (medlem), Inga Lina Varmann Hustad (ILVH) (varamedlem), Frid
Tidslevold (medlem), Hege Anita Dalen (varamedlem)
Administrasjon: Knut Lien (KL), Simen Enersen (SE)
Annet: Fredrik Lindalen (FL). Jarl Husa (JH)
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. februar 2016 viser et underskudd på kr. 181.553
mot tilsvarende på samme tidspunkt i fjor på kr. 83.161. Det bemerkes at det i
dette er forhåndsbetalt leie på fly på kr. 293.000. I tillegg bemerkes at det pga
sen videresending av post nok ligger en del inngående fakturaer på vent.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Årsmøte 2015
Regnskap for 2015 ble gjennomgått, dette viser et overskudd på kr 147.560
Styret tok orienteringen til etterretning
Årsmøtet avholdes 29.mars på Scotsman i Karl Johans gate 17. I forkant av
årsmøtet blir det avholdt instruktørmøte

5.

Budsjett 2016
Budsjett for 2016 som viser et årsresultat på pluss kr. 81.943 ble gjennomgått og
godkjent

6.

Godtgjørelser/dealer.
Styret er enige om at prinsippene som er fulgt sålangt med at et medlem skal

vise til resultater innen evt godtgjørelse diskuteres, ikke motsatt som i mange
tilfeller hvor det første spørsmålet hvis man spør om hjelp er hva man får for det.
7.

Campingleiren
Simen orienterte om møtet med Åmot kommune samt hva som er gjort i
etterkant fra F/NLF sin side.
Slik som reguleringsplanen ser ut i dag har vi ikke lov å ha campingvogner
innenfor rød støysone som tilsvarer ca ⅔ av campingleiren. Det er søkt om
dispensasjon for dette og man håper på et positivt svar. Innen dette svaret
foreligger er det ikke forsvarlig å gå i gang med utbygging/vedlikehold av det
elektriske anlegget i campingleieren.
Styret tok dette til etteretning

8.

Ungdomsgruppe m/NTNU
NTNU har invitert OFSK til å kjøre et samarbeidsprosjekt når det gjelder en
ungdomsgruppe. Forslaget går i korthet ut på at f.eks. 5 hoppere i riktig alder
(under 26) har en samling på Æra på sommeren samt en under NTNU’s
høstboogie. Forslaget tas imot positivt, det opprettes kontakt med ansvarlig
NTNU (Ingela Reppe og Anders Mæland). Ansvar: ILVH
Styret tok dette til etteretning

9. Status nytt elevutstyr
PD greier ikke å levere mer enn 5 stk reserver tidsnok til at de kan settes inn i de
nye riggene og være klare til sesongstart. Vigil greier heller ikke å levere enheter
før i midten av mai. Dette betyr at vi står ovenfor følgende alternativer:
1. Putte inn Techno 240 (dersom det går) og Cypres i Vectorrigger for så å
bytte om når alt nytt utstyr er på plass.
2. Klargjøre Atom riggene for bruk og vente med klargjøring av Vector til alle
delene er kommet.
Materialforvalter i samarbeid med HI beslutter dette
Styret tok dette til etteretning
10. Status pond
Jurn van der Bovenkamp har sagt ja til å være prosjektleder. Det er innhentet
tilbud på graving fra en lokal entreprenør (Galten), pris gitt er 220.000 eks.mva,
samtidig er det opprettet kontakt mot forsvaret for om mulig få utført dette på en
langt rimeligere måte. Det hersker usikkerhet omkring hvor mye støtte man kan
regne med at F/NLF vil kunne bidra med i et sånn prosjekt, se pkt. 11.
Styret tok dette til etteretning

11. Fra ledermøte / fagseminar
○
○
○
○
○

Seksjonskontingent
Diskusjon leie rikssenteret, støtte til pond etc
Oslo Swoop Challenge
Klubbguiden
ORS

POV orienterte om diskusjoner fra ledermøte/fagseminaret.
Se også :
http://nlf.no/fallskjerm/fallskjermseksjonensledermte2016
http://nlf.no/fallskjerm/fagseminaret2016
Styret tok dette til etteretning
12. Utdanning sentrale kurs
I2: det er påmeldt 4 stk. (Dag Johnny Kaarvaag (forsvaret) Thor Erik Nilsen,
Eivind Giske og Sander Lien)
AFF: det er påmeldt 3 stk. (Thor Erik Nilsen, Per Olof Vallin og Sander Lien)
Tandem: ingen påmeldt
I1: påmeldingsfrist ikke utløpt (01.07.2016) klubben har 4 aktuelle
MK: påmeldingsfrist ikke utløpt , klubben har en aktuell kandidat
Styret tok dette til etteretning
13. Status fly 2017 >
Klubben er gjennom MW i samtaler med en flyeier i Nederland for om mulig å
komme til enighet om leie av Caravan fom neste år. Flyeieren var på besøk på
Rikssenteret og var imponert over fasilitetene. Det har vært stipulert å binde seg
til min. 300t noe som med raskere flytid kan bety 150 løft mer enn hva klubben er
forpliktet til i dag.
Styret tok dette til etteretning

14.

Evt.

15.

Neste møte
Innkalles pr.doodle

Møtet hevet kl. 2118
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