
Referat styremøte nr 2-2021  11. mars kl. 1800, TEAMS 
 
 

Deltakere (12 stk) Ledelse: Sandra Lynn Allen (SLA), Linn Mikkelborg (LM), 
Ingebjørg Nørstebø (IN)  
 
Styret: Morten Wangen (MW), Heidi P. Eidsør (HPE), Christer 
Karlsen (CK), Jørgen Andersen (JA), Kristoffer R. Kvernhaug 
(KRK), Ingrid Johansen (IJ) 
 
Kontrollkomite: Per-Olof Vallin (POV), John Kristian Dahl (JKD) 
 
Hovedinstruktør: Iver Amundsgård (IA) 

Deltar ikke (1 stk) Thea C. H. Holo (IH) 

Ordstyrer SLA 

Referent CK 

 
 
1. Godkjenne agenda og innkalling (SLA) 

Agenda og innkalling ok.  

 

2. Godkjenne referat fra forrige møte  
 
Innhold fra styremøte nr-1 2021 godkjent. Ingen øvrige spørsmål.  

 

3. Datoer for styremøte nr 3-2021 (SLA) 

SLA foreslår, og styret godkjenner at styremøte nr. 3 settes til tirsdag 13. april 
klokken 1800. Eventuelle endringer vil bli kommunisert. 
 
 
4. Budsjett 2021 (IN)   

IN oppdaterer styret om budsjett og resultat 2020.  
IN oppdaterer styret om budsjett 2021. 
Spesielt bemerker IN:  

- Bakgrunn for budsjettert resultat.  
- Økning i lønn instruktørhopp, lønnet HL.  

Kommentarer: 
- Anbefaler å kjøpe valuta på termin for å sikre budsjett. Styret og IN tar innspill 

til etterretning.  
- Hvor har klubben potensiale til å gå i overskudd? Svar: primært tandem.  
- Ledelsens valg i prioritering av foreslått budsjett mot utdanning.  
- Oppgradering datasystem i videorom og manifest.  

 
  



5. Elevutstyr (SLA) 

Det ønskes å investere i mer elevutstyr. Oppdatert liste finnes ikke enda, men vil bli 
utbedret før forslag fremmes formelt. Ønsker det som sak for Årsmøtet 2021. Nevner 
spesielt mangel på rigg med mindre skjermer. Dette er et forespeilet problem dersom 
planlagt ukentlig elevtall. 
 
Styret sier seg enig. SLA lager en ryddig fremstilling. 
 
6. Prep Årsmøte 2021 (MW) 

SLA og MW informerer styret om status forberedelser til Årsmøtet.  
 
7. Vårdugnad (SLA) 

SLA informerer om grovplan for vårdugnad og fremtidig utbedringer på feltet.  
- Utbedring = NLF  
- Investering = SO 
- Dekorering = SO (ikke prioritet per tid) 

 
Vårdugnad: Drift ønsker å legge til rette for dugnad. Dato 23. april.  
 
8. Utlysing av arrangementsmidler 

Arrangementansvarlige formidler søknad og Skydive Oslo vil fremsende disse til 
F/NLF iht. beskrevet prosedyre.  
 
 
9. EVT 

MW informerer styret om mottatt skriftlig klager fra hyttebeboere på støy fra drift. 
Saken håndteres av styret med støtte fra F/NLF.  
 
Møte slutt. 


