
Referat styremøte OFSK # 3-2016, 30.08.2016 kl. 1900 
Sted: Anna Rogstadsvei 41A 
Tilstede:  
Styret : Per-Olof Vallin (POW) (leder), Martin Gjessing Semb (MGS) (medlem), Espen Finne (EF) 
(nestleder), Hege Anita Dalen (varamedlem), Morten Wangen (MW) (medlem)  
 
Administrasjon: Knut Lien (KL) 
 
Annet:  Fredrik Lindalen (FL). Jarl Husa (JH) 
Referent:  KL 
 
Ikke møtt: Frid Tidslevold (medlem) , Inga Lina Varmann Hustad (ILVH) (varamedlem) 
===================================================================== 

1. Godkjenne agenda og innkalling  
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer 
 

2. Godkjenne referat siste styremøte 
Dette er godkjent tidligere 

 
3. Status økonomi 2016   

Foreløpig resultatregnskap pr. juli 2016 viser et overskudd på kr. 672.304 mot et 
underskudd på samme tidspunkt i fjor på kr. 177.888. Det bemerkes at det i 
forhold til i fjor ikke er bokført leie og forsikring Østre Æra på ca. 155.000 samt at 
det mangler minst en faktura på fuel.  
 

Balansen viser at likviditeten er god. 
 

Styret tok orienteringen til etterretning 
 

4. Status aktivitet (30.aug)  
  

 2014  2015  2016 
 AFF-elever:      87      53      81 

Tandem:    536    640    650 
Antall hopp:          11901          13058          14328 
Antall løft (PAC)   900    981     1036 
 

Styret tok orienteringen til etterretning 
 

5. Ny HI 
Jarl Husa har tidlig varslet at 2016 ble hans siste år som HI. Styret innstiller 
Helge Rotmo som ny HI for 2017. 
 

6. Fly.  
Det har vært jobbet med flere alternativer hva gjelder fly fom sesongen 2017 men 
man står igjen med Supercaravan som det eneste reell alternativet pr. i dag. 
Utleier har allerede kjøpt inn flyet og har mulighet for å komme en tur til Norge i 



høst slik at vi kan få testet flyet og sett hva slags løftetider vi kan forvente oss. 
Han har mulighet i siste halvdel av september, spørsmålet er hvorvidt vi da 
allikevel skal dra i gang en dugnad i samme slengen ? Foreslaget er enten første 
eller andre helg i oktober. 

 
7. Julebord 

Hedi og Jim har sagt seg villig til å arrangere dette. De setter opp et budsjett og 
kommer tilbake med et kostnadsoverslag 
 

 
8. Utdanning 

HI orienterte:  
Samarbeid med Nimbus spesielt ifrb. med forberedelser av I2  kandidater var en 
stor sukse i år. Det anbefales å fortsette med dette. 
Forøvrig har vi kandidater til alle kurs neste år unntatt tandem 
 
Styret tok dette til etteretning 

 
9. Heliboogie 2016 

 
Espen orienterte: 
Status planlegging - lite bidarg fra TØFSK og Voss foreløpig 

- Nødvendig støtte -  
- Status påmeldinger -  15 stk 

 
 Styret tok dette til etteretning 
 

10. Terminliste 2017 
  

Forslag til terminliste ligger ute på Google disk: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12rEy-

SP2yUlU0NfEu6vhR43PVm6humSiH7N86xP1T4w/edit#gid=1441355284 
 
Av nye arrangementer er det interesse for å starte opp igjen Flying Chicks 
 
Styret tok dette til etteretning 

 
 
 

11. Rikssenteret 
 
 Planlagte arbeider 

■ Asfaltering flystripe: forutsatt bra vær blir dette utført uke36 
■ Strøm -  

● oppgradering av strømpunkter i campingleir 
● hva må gjøres med sikringsskap i hangar  - priser for å bytte ut dette må 

innhentes ?  ansvarlig: Simen 
 

Styret tok dette til etteretning 



 
12. Status pond 

Fjerning av skog øst for peisestua - kontakt må etableres fortrinnsvis med lokale 
for å sjekke om de vil ta ut skogen mot at de får tømmeret - ansvarlig: Simen  

 
13. Evt. 

 
Elevutstyr - det har vært to tilfeller av at beinstropp løsner opp under bruk. Alle 
spenner vil derfor bli byttet av SpotOn i løpet av vinteren 

  
Styret tok dette til etteretning 

 
 

14. Neste møte 
Innkalles pr.doodle  

  
 
Møtet hevet kl. 2215 
 
 
 
 
Morten Wangen /s/  Espen Finne /s/  Per-Olof Vallin /s/ 
Medlem   Nestleder   Leder 
 
 
 
 
 
Martin Gjessing Semb /s/  
Medlem    
 
 
 
 
 


