Referat styremøte OFSK # 3-2013, 14.05.2013 kl. 1900
Sted: Anna Rogstadsvei 41A
Tilstede:
Styret : Per Olof Wallin (POW) (nestleder),), John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Espen Finne
(varamedlem)
Administrasjon: Knut Lien (KL), Jan Stenmoe (JS)
Annet: Frid Tidslevold (FT)
Referent: KL
Ikke møtt: Anne Sofie Burgaard Breistein (ASB) (leder) , Morten Wangen (MW) (medlem), Olav Eggesbø
(OE) (medlem), 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.

Konstituering
Årsmøtet for 2012 valgte følgende styret for sesongen 2013:
Anne Sofie Burgaard Breistein - leder
Per Olof Wallin - nestleder
Morten Wangen - styremedlem
Olav Eggesbø - styremedlem
John Kristian Dahl - styremedlem
Kine Smith Larsen - varamedlem
Espen Finne - varamedlem

4.

Status økonomi
Foreløpig resultatregnskap pr. 30.april 2013 viser et underskudd på ca. kr.
129.000 mot et underskudd på ca.kr. 39.000 på samme tidspunkt i fjor. Det
bemerkes at det i dette resultatet ligger inne utstyrskjøp på ca 105.000 i år mot
ca. 8000 i fjor på samme tid.
Balansen viser at likviditeten er god.
Styret tok orienteringen til etterretning

5.

Status aktivitet
Pr. 14.mai har vi utført 1091 hopp mot 1327 i fjor på samme tidspunkt. Antall løft
er hhv. 90 i år og 114 i fjor. Antal elever 13 mot 18 i fjor, antall tandem 21 mot 31 i
fjor. Det bemerkes at flyet er borte man-ons denne uka pga. service.

Styret tok orienteringen til etterretning

6.

Status I2 og I3 kurs og kandidater
Klubben hadde i utgangspunktet påmeldt 6 ant. deltagere på I2 kurs hvorav to
meldte avbud i forkant og en ble forhindret fra deltagelse samme dag som kurset
startet pga. problemer med ryggen. Resterende 3 deltagere bestod med glans.
To av disse er i full trening foran AFF-I kurs senere i sommer.
Det ble arrangert I3 kurs sist helg med 6 antall deltagere. Disse er godt i gang
med utsjekker og en er også ferdig.

7.

Status Flying Chicks
Påmeldingen til Flying Chicks er veldig laber ift. til tidlgere år. Dette kan skyldes
flere forhold. Det legges opp til en boogie for alle, dvs. både gutter og jenter.

8.

Evt
Klubben er tildelt NM - arrangementsansvarlig : Arne Rydning

9.

Neste møte
Innkalles

John Kristian Dahl /s/
Styremedlem

Per Olof Wallin /s/
Styremedlem

Espen Finne /s/
Varamedlem

