Referat styremøte OFSK # 52014, 15.07.2014 kl. 1745
Sted: Ø
stre Æra
Tilstede:
Styret :
Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Espen Finne (EF) (nestleder), Morten Wangen (MW)
(medlem), Frid Tidslevold (medlem), Inga Lina Hustad (ILH) (varamedlem)
Administrasjon: 
Knut Lien (KL), Simen Enersen (SE)
Annet
: Olav Eggesbø (ref. pkt.5  forlengelse flyavtale)
Referent: 
KL
Ikke møtt:
,Per Olof Wallin (POW) (leder) . Kine Smith Larsen (varamedlem)

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

Godkjenne referat siste styremøte
Godkjent uten kommentarer

3.

Status økonomi
Foreløpig resultatregnskap pr. 30.juni 2014 viser et overskudd på kr. 81.286 mot
et underskudd på samme tidspunkt i fjor på kr. 212.087. Viktig å merke seg er at
det ikke er kostnadsført noe på fuel da vi mottok disse fakturane først godt ut i juli.
Dette utgjør ca 250.000. Flyøkonomien er også langt dårligere enn i fjor pga
følgende forhold: høyere eurokurs og fuelpris, samme antall løft men færre hopp.
Det ble diskutert hvorvidt vi skulle heve hopprisene men konkludert med at vi ikke
gjør dette i sesongen, dette blir en vurdering foran neste sesong.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

4.

Status aktivitet
2014

2013

Antall hopp

4230

4774

Antall løft

375

374

Antall tandem

228

215

Antall elever

47

35

5.

Forlengelse flyavtale
Leieavtalen på fly utløper i 2015. Flyeier (GoJump) ønsker allerede nå en
forlengelse av denne avtalen. Olav Eggesbø blir med i møte med flyeier som er
antydet å finne sted i slutten av juli.

6.

Barnehage
Det er kommet inn søknad fra Foreldregruppa Østre Æra om støtte til å
etablere/oppgradere området nord for UV bygget til et lekeområde for barn.
Søknaden innvilges med støtte inntil kr. 25.000 mot fremlagte kvitteringer.
Foreldregruppa må sørge for å sjekke hvilke krav og ansvarsforhold som gjelder i
forhold til et sånt lekeområde.

7.

Skateboardrampe
Det har tidligere vært søkt om støtte til å etablere en skatboardrampe på Østre
Æra. Det innvilges støtte til dette med inntil kr. 10.000 mot fremlagte kvitteringer.

8.

Evt
Aktiviteter i helgene resten av sesongen:
Innhopp Valmsnes 23.aug
Hulder Bulder 2. el. 9.aug

9.

Neste møte
Innkalles etter sesongslutt

Møtet hevet kl. 1900

Morten Wangen /s/
Medlem

Inga Lina Hustad /s/
Varamedlem

Espen Finne /s/
Nestleder

Frid Tidslevold /s/
Medlem

