Referat styremøte OFSK # 2, 02.03.2010 kl. 1800
Sted: Anna Rogstadsvei 41A – Knut Lien
Tilstede: Solveig Pettersen (SP), Anne Sofie Bøe (ASB), Olav Eggesbø (OE), Jon Kristian
Dahl (JKD), Jan Erik Dietrichson (JED) Knut Lien (KL) (ref.)
Ikke møtt: Kathrine Haaland, Stig Berge
=====================================================================
1. Godkjenne agenda og innkalling
Kommentert at det ikke fulgte noen saksliste sammen med innkallingen
2. Godkjenne referat siste styremøte
Referat fra siste møte er tidligere godkjent og ble derfor ikke behandlet.
3. Regnskap/revisjon 2010
Regnskapet for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
Årsberetning ferdigstilles og signeres av styret i løpet av neste uke.
Notene ble gjennomgått – godkjent med noen få merknader.
4. Årsmøte 2010
Tentativ dat 6.april foutsatt at revisjon blir ferdig – innkalling må da legges ut senest
16,mars og sakspapirer gjøres tilgjengelig senest 23.mars
5. Regnskap 2011
-

Kasse – man benytter bankterminal som kasse. KL orienterte om de største
forskjellene dette medfører i forhold til hvordan vi har benyttet Jumrpun tidligere.

-

Regnskapsfører og revisor – for å dra synergier vil man sjekke med revisor Voss
FSK for om mulig benytte denne i 2011. Med bakgrunn i forannnevnte og at det
ikke lengre er aktuellt med en delt løsning mot WePe vil man også se på
alternative løsninger hva gjelder regnskapsfører. Klubben ønsker en delt løsning
hvor man står for mye av føringene selv med et regnskapsbyrå som en
kontrollfunksjon.

6. Flying Chicks
-

Har jobbet veldig bra med å få inn støtte fra diverse hold slik at det også ligger an
til et sunt arrangement også økonomisk

7. Årsmøte F/NLF
-

Klubben stiller med daglig ledere, OE og JKD (alternativt Siri Walther)

8. Dugnad Æra

-

Det bli dugnad på Æra 30.apr.- 1-.mai – JKD stiller på denne og setter opp PC’er,
skrivere, routere etc.

9. Fly
Det jobbes for å ”bytte” fly med Tønsberg under Flying Chicks og deler av Riksdagene
10. Riksdagene
Sweet Freefly vil være på Æra siste helgen av Riksdagene 23.-24.juli
11. Inspeksjon Æra
Det er planlagt en inspeksjon fra LT 12.mai på Æra. KL har signalisert at uken etter
passer bedre.
12. Neste møte
-

Blir bestemt på årsmøtet

Møte avsluttet 20:30

Anne Sofie Bøe /s/
Styreleder

Olav Eggesbø /s/
Styremedlem

Jon Kristian Dahl /s/
Styremedlem

