Referat styremøte OFSK # 32015, 19.06.2015 kl. 2140
Sted: Ø
stre Æra
Tilstede:
Styret :
PerOlof Vallin (POW) (leder), Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Espen Finne (EF)
(nestleder), Morten Wangen (MW) (medlem), Inga Lina Hustad (ILH) (varamedlem), Frid Tidslevold
(medlem)
Administrasjon: 
Knut Lien (KL), Simen Enersen (SE)
Annet
: Fredrik Lindalen (FL)
Referent: 
KL
Ikke møtt:

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

Status økonomi
Foreløpig resultatregnskap pr.mai 2015 viser et underskudd på kr 425.407 mot
tilsvarende på samme tidspunkt i fjor på kr. 3.917. Her er verdt å merke at man i
fjor på samme tidspunkt ikke hadde mottatt regning på fuel som i år ligger inne
med kr. 144.546 samt at ekstra fly på pinseboogie gjør at flykostnadene langt
overskrider fjorårets. Dette sammen med en kraftig nedgang på antall AFF og
tandemelever forklarer i grove trekk den store forskjellen.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

3.

Status aktivitet
AFFelever:
Tandem:
Antall hopp:
Antall løft (PAC)

2014
26
120
1973
186

2015
9
83
1667
115

Styret tok orienteringen til etterretning
4.

Ungdomsmidler.
Klubben har fått tildelt 20.000 kr i ungdomssmidler som skal gå til tiltak for
hoppere under under 26 år. Inga Lina har utlyst dette og snakket direkte med
hoppere men responsen har vært veldig dårlig.

5.

Flyavtale

Det er enighet med flyeier om at signering av forlengelse av flyavtales gjøres etter
30.juni da man forhåpentligvis på dette tidspunkt har kommet til enighet om en ny
samarbeidsavtale med forsvaret.
6.

Markedsføring
I lys av de dårlige aktivitetstallene pr utgangen av mai er markedsføring et stadig
tilbakevendende tema. Det vises i denne sammenheng til referat fra årsmøte:
Punkt 13 Markedsføring
Det ønskes en økt satsing på aktiv markedsføring i sosiale medier. Det bør utpekes en egen
person med spesielt ansvar for oppfølging av klubbens kontoer på facebook, instagram,
youtube o.l.
Videre kom det forslag fra salen om at det må settes av penger til videosnutter som er
spisset mot rekruttering for tandem, kurs og funjumpere. Videre ble det fremmet ønske
om at det nedsettes en gruppe for å utarbeide en overordnet markedsføringsstrategi for
klubben. Lars Erik Syvertsen sa seg villig til å delta. Styret fikk ansvaret for å finne
egnede personer til gruppen.

7.

Evt.
Det er satt ned en rikseenterkomite for å se på forvaltningen av rikssentrene for
Fallskjerm, Hang og paragliding og Seilfly som alle i dag driver hvert sitt anlegg.
Representanten for fallskjerm er Simen Enersen
Styret tok orienteringen til etterretning

8.

Neste møte
Innkalles pr.doodle

Møtet hevet kl. 2302

Morten Wangen /s/
Medlem

Martin Gjessing Semb /s/
Medlem

Espen Finne /s/
Nestleder

PerOlof Vallin /s/
Leder

