
Referat styremøte OFSK # 4-2013, 16.07.2013 kl. 1730 

Sted: Instruktørrommet Østre Æra 

Tilstede:  
Styret : Anne Sofie Burgaard Breistein (ASB) (leder) , Morten Wangen (MW) (medlem),  Olav Eggesbø 

(OE) (medlem) Per Olof Wallin (POW) (nestleder), John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Espen Finne 
(varamedlem) 

 

Administrasjon: Knut Lien (KL) 
 
Annet:  

 

Referent:  KL 

 

Ikke møtt: , 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  2013 viser et underskudd på ca. kr. 

212.000 mot et overskudd på ca.kr. 52.000 på samme tidspunkt i fjor. Det 

bemerkes at det i dette resultatet ligger inne utstyrskjøp på ca 75.000 mer enn på 

samme på samme tid. Flyleien betales i år med samme beløp hver uke 

uavhengig av hvor mye som er fløyet, i fjor ble det fakturert ihht hva som var 

fløyet. Dette gjør at flykostnadene er en del større i år da aktiviteten i starten av 

sesongen ligger under snittet. 

 

Det er vedtatt i tidligere styremøte at klubben skal støtte oppunder utdanning i 

større grad enn tidligere. Dette kommer til uttrykk bl.a. i flyinntektene da en del 

instruktør og videoslotter er frie ifrb. med trening til AFF instruktørkurs. 

 

Balansen viser at likviditeten er god. 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

 

4. Status aktivitet 
Pr. 14.juli har vi utført 6628 hopp mot 6741 i fjor på samme tidspunkt. Antall løft 
er hhv. 519 i år og 518 i fjor. Antal elever 41  mot 58 i fjor, antall tandem 294 mot 
217 i fjor.  
 



Det er en større forsvarsøvelse i den siste driftsuken i år. Dette vil kunne gjør at 
det vil bli veldig lite flyving denne uken. Vi har en opsjon om å levere flyet tilbake 
en uke tidligere enn avtalt. Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre dette 
 

Styret tok orienteringen til etterretning 
 

 

5. Status Ungdomsmidler 
Klubben er tildelt kr. 60.000 i ungdomsmidler. Disse er benyttet til 
skjermkjøringskurs samt at det er etablert et FS4 lag med plan om deltagelse i 

NM 
(FS4R) 

 

6. NM 
Det er en større utfordring å finne dommere til NM enn antatt. Det synes som om 

alternativet er å sende videoen pr. internett for å få de dømt. Det er kommet 

forslag om å flytte mesterskapet til en annen helg men dette er ikke et alternativ  

 

  
7. Neste møte 

Innkalles etter sesongslutt 
 

 

 

Anne Sofie Burgaard Breistein /s/   Per Olof Wallin /s/  Morten 
Wangen /s/ 
Leder       Nestleder   Medlem 
 

 

Olav Eggesbø /s/    John Kristian Dahl /s/ Espen Finne /s/ 
Medlem      Medlem   Varamedlem 
 

  


