
Referat styremøte OFSK # 6, 20.09.2011 kl. 1830 

Sted: Anna Rogstadsvei 41A – Knut Lien 

Tilstede:  
Styret : Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Stig Berge (medlem), Siri 

Walther Sandbeck (SW) (medlem), Grim Synnevåg (GS) (vara), Olav Eggesbø (OE) (medlem), John 
Kristian Dahl (JKD) (medlem), Morten Wangen (MW) (Kontrollkomiteen)  
  
Administrasjon: Knut Lien (KL) (ref.) 
 
Ikke møtt: Stig Berge (medlem), Kari Hernes (KH) (vara)  

===================================================================== 

1. Godkjenne agenda og innkalling 
 

Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer 
 

2. Godkjenne referat siste styremøte 
 

Dette er tidligere godkjent og ble derfor ikke behandlet  
 
3. Status/orientering fra Æra 

 
- Økonomi: Resultatregnskap pr. 31.08 viser et foreløpig overskudd på ca. kr. 

554.000. Tallene pr. 17.9 ble gjennomgått og sammen med det man vet 
kommer av kostnader videre utover høsten er det beste anslaget man kan gi 
for sesongen et resultat på ca.100.000 i pluss. 

 
- Fly: Flyeier akseptert å gå ned til at klubben skal betale for 325 timer i 2011. 

Ytterligere 25 timer betales ved at det trekkes fra depositum. Uten å ha fått 
loggene fra NTNU ser det ut til det ender på ca. 308 timer mao. blir det å 
betale ca. 55.000 for timer vi ikke har flydd.  Dave Penny er også villig til å 
redusere ant. garanterte flytimer for 2012 til 330 samt redusere timeprisen fra 
490 til 470 euro.  Med bakgrunn i bl.a. tallmateriale (ref. fulldriftsrapport) 
foreslår DL en kortere driftsesong neste år. Dette gjør det enda vanskeligere å 
nå et høyt antall flytimer. DL ønsker at nåværende avtale termineres og søker 
en avtale hvor pilot er inkludert i avtalene slik at klubben slipper jobben med å 
organisere dette. Dette var uforholdsmessig mye tid samtidig som det koster 
penger (reise). 

 
Første steg blir at OE tar avtalen til advokat og finner ut om den er oppsigbar 

 
- Elever/tandem: Det er litt usikkerhet omkring antall elever men iflg. JR er det 

109 stk. Antall tandem endte på  621 mot 364 i 2010. Det bemerkes at ca 370 
av disse er solgt til redusert pris (hhv. 1990 og 2490) 

 
 

4. Daglig ledere   
 
SE og KL har gitt uttrykk for at de fortsetter for sesongen 2012. Det er fortsatt noe 



usikkerhet hva gelder JED.  
 
5. Terminliste 2012. 

 
- Ett arrangement kvalitetsmessig på lik linje som Flying Chicks som kan trekke 

hoppere 
- Senior skills og hygge 
- Flying Chicks – SW skal mest sannsynlig flytte til USA og finner 

hovedansvarlig for arrangementet for 2012 
- Riksdagene – må fornyes og markedsføres bedre (nytt navn) 
- Døgnboogie – hopping døgnet rundt 
- Elev – egen elevansvarlig 

 
6. Innsamling 

 
Styret stiller seg positivt til at man benytter klubbens hjemmesider og evt. FB sidene 
til å markedsføre dette. 

 
7. Valutasikring 

 
MW kommer med konkret forslag til neste styremøte – før dette må vi ha avklart om 
vi skal leie fly fra Penny neste år. Dette pga. at vi må være sikre på at flyleien skal 
betales i Euro 

 
8. Neste møte  

Neste møte 18.10 kl. 1830 
 

 
Møte avsluttet 21:17 
 
 
 
 
 
Anne Sofie Bøe /s/  Per Olof Wallin /s/   Siri Walther Sandbeck /s/ 
Styreleder   Styremedlem    Styremedlem 
  
 


