Referat styremøte OFSK # 5, 09.08.2011 kl. 1815
Sted: Anna Rogstadsvei 41A – Knut Lien
Tilstede:
Styret :Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Stig Berge (medlem), Grim
Synnevåg (GS) (vara), Olav Eggesbø (OE) (medlem)
Administrasjon: Knut Lien (KL) (ref.)
Ikke møtt: Siri Walther Sandbeck (SW) (medlem), Kari Hernes (KH) (vara), John Kristian Dahl (JKD)
(medlem)

=====================================================================
1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer
2. Godkjenne referat siste styremøte
Referat mangler fortsatt input fra Siri og Sofus
3. Status/orientering fra Æra
-

Økonomi: Resultatregnskap pr. 31.07 viser et foreløpig overskudd på kr.
173.391

-

Fly: Det vil bli veldig vanskelig å oppfylle kontrakten mht. 400 timer, klubben
forsøker å gå i dialog med flyeier både hva gjelder garantitimer i år og neste år
- ansvar ASB, OE sjekker flyavtalen ift. oppsigelse dersom det skulle bli
vanskelig å få redusert antall garanterte timer for 2012

-

Elever/tandem: Elevantallet tom uke 32 er 88 stk. (daglig leder mener det kan
være noe feil i oppgitt elevantall for 2010 og at det riktige antallet for hele
sesongen 2010 var 80 elever. Antall tandem tom 9.august er 411 mot 364 i
hele 2010. Det bemerkes at ca 220 av disse er solgt til redusert pris (hhv.
1990 og 2490)

4. Status/evaluering Flying Chicks
Utgår da SW ikke var tilstede. Foreløpig resultat viser et overskudd på kr. 18.600
men det antas at det fortsatt mangler noen kostander vedr. dette arrangementet
bl.a. ifrb. med middagen
5. Tunnelcamp Flying Chicks
Det er planlagt en tunnelcamp til høsten ”i regi” av Flying Chicks uten at dette er
avklart med styret. Styret utarbeider vedtekter for adm av klubbens merkenavn
som Flying Chicks er. Det er foreslått fra arrangøren av tunnelcampen og kutte
dette navnet i de videre forberedelsene men det ble besluttet at nå man først er

kommet dit man er planleggingen kan Flying Chicks navnet benyttes videre for
denne ene Tunnelcampen. For fremtiden må dette avklares med styret først. Det
blir prinsippiellt feil når man planlegger arrangementer i ”klubbens navn” som kan
gjøre at hoppere sparer penger til dette i stedet for å bruke de på klubbens egen
hopping. Spesiellt når vi er i den situasjon at vi behøver å få flydd flere timer på
flyet.
6. Kontrakt daglig ledere
Kontrakten med KL forlenges til 31.mars 2012. Styert ønsker en avklaring til neste
styremøte hvorvidt daglig ledere fortsetter neste år.

6. Terminliste 2012.
Det ble ytret tanker om at terminlisten må bli mer spennende neste år. Hver
enkelt kommer med ideer rundt dette til neste styremøte. Det kom et forslag om
at man midtsommers annonseres med 1 døgn hvor det er døgnåpent mao
hopping et helt døgn sammenhengende.
7. Neste møte
Neste møte 20.09 kl. 1830
Møte avsluttet 20:30

Anne Sofie Bøe /s/
Styreleder

Per Olof Wallin /s/
Styremedlem

Stig Berge /s/
Styremedlem

