
Referat styremøte OFSK # 7, 18.10.2011 kl. 1830
Sted: Dronning Eufemias gate 16
Tilstede:
Styret : Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Siri Walther Sandbeck (SW)
(medlem), Olav Eggesbø (OE) (medlem), John Kristian Dahl (JKD) (medlem),  Kari Hernes (KH) (vara),
Morten Wangen (MW) (Kontrollkomiteen)

Administrasjon: Knut Lien (KL) (ref.)

Ikke møtt: Stig Berge (medlem), Grim Synnevåg (GS) (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 økonomi
Resultatregnskap pr. 30.09 viser et overskudd på ca. kr. 830.000. Tallene pr. 15.10
ble gjennomgått og sammen med det man vet kommer av kostnader videre utover
høsten justeres anslaget fra forrige møte opp til ca.150.000. Forklaringen på at
flyøkonomien er såvidt mye bedre enn i 2010 er bl.a. at slottene fra AFF kurs blir
inntektsført på hopp og ikke på AFF. Dette medfører også relativt sett en lavere
inntekt på AFF.

Fuelprisen har i år vært over 1kr. dyrere enn i 2010 noe som er forklaringen på at
fuelkostnadene har vært så vidt mye høyere enn fjoråret.

4. Fly
Fly: Man har vurdert alternativ løsning på fly for neste år med tanke på å si opp
avtalen med Penny. Kostnadene med en Dornier er satt inn i en oppstilling lik
sesongen 2011 og det kan da se ut til at en Dornier ville gitt mellom 60-100.000
lavere kostnader fly og pilotkostander sett under ett enn Porter.

Forsikringsskade stabilisator: Didrik har fylt ut alt vi kan/vet, og Icarius har gjort det

samme. UK-basert og Norsk forsikringsselskap er koblet.

5. Innkjøp utstyr
Det vises til notat fra materialforvalter og det besluttes å søke tippemidler for 14 stk.
Cypres og 5 stk. skjermer. Ansvar: Sofus
Frist søknad spillemidler: 7.nov

6. Oppsummering Heliboogie Hemsedal
Dette var andre året Heliboogie ble arrangert. Været minnet mer om en varm
sommerdag i lavlandet enn en høstdag i fjellet og det ble utført 296 hopp derav 17



tandem. I tillegg ble det solgt 30 sightseeingturer. Økonomisk gikk selve flyvinga ca i
null. Alle kostnadene er foreløpig ikke utgiftsført men med registeringsavgift og
tandem ender man med et overskudd på ca. 25.000.

Til forskjell fra første år hadde vi god tid på markedsføring gjennom hovedsaklig
facebook. Tilbakemeldinger ga oss mulighet til å forsøke med to maskiner gitt at
nok personer forhåndsbetalte.
Det dukket det opp i overkant av 100 hoppere. Vi hadde satt et tak på 80 stykk før vi
slapp "nye" hoppere til.

Erfaringer:
- Registrering tok for lang tid. To PCer ville hjulpet her samt åpnet for registrering på
ferdag kveld.
- Mange etterspurte hopping to dager. Forslag 1 helikopter fredag, 2 helikopter
lørdag. Dette er tatt med som innspill til neste år.
- Vedrørende middagen jobbes det med å løse dette på en annen måt e enn i år
evt.klargjøre tydeligere for alle hva som gjelder .
- Selve publikumsområdet kan utvikles med mer bruk av paller til å lage fast grunn.
Årets våte høst gjorde kliping av gress umulig pga for myk bakke for traktor.
- Grunnet noe ekstra tid på registrering kom vi litt senere igang enn planlagt, dette
medførte også at hoppfeltbrief ble tatt flere ganger. Til neste år bør denne
informasjonen ideelt sett være tilgjengelig på forhånd og bli satt opp på tilgjengelig
plakat på felt. Alternativt kan det utvikles en hoppmesterinstruks som følger med
load sheeten.

7. Innsamling
Pr.i dag er det kommet inn i underkant av 12.000 kr som går til Brents familie

8. Valutasikring
MW presenterte et forslag til hvor mye og hvordan vi bør sikre oss mot store
valutasvingninger neste år. Styret tok dette til etterretning og vil sette i gang dette når
det er endelig avklart med Penny.

9. Betingelser daglig leder
Ihht. engasjemenstkontrakt med daglig ledere kan kontrakten reforhandles ved
overgang til et nytt regnskapsår. Daglig ledere ville sett det som en fordel for alle
parter om man ble enig om betingelser for 2012 så tidlig som mulig. Det ble vist til
tilsvarende jobb i Voss FSK som er naturlig å sammenligne seg med. Styret tok
dette med seg videre inn i eget møte etter styremøte.

10. Evt.

a. Terminliste: Håvard, Tom Erik og Anna H. har så langt svart positivt og er klare for

helg/langhelg kommende sommer på Æra.

b. Flying Chicks & Heliboogie - eget budsjett neste år



c. Riksdagene (boogie) - ansvar 2012: MW

Neste møte
Neste møte 22.11 kl. 1730

Møte avsluttet 21:45

Anne Sofie Bøe /s/ Per Olof Wallin /s/ Siri Walther Sandbeck /s/
Styreleder Styremedlem Styremedlem


