
 

Møtereferat styremøte nr. 1 - 31. mars 2011 

Deltakere:  

Mathias Holtz (leder) 

Christina Wiig (medlem)   

Birte Lothe (medlem) 

Kristine Jordalen (medlem) 

Brede Herheim (medlem) 

Sebastian Brück (Daglig leder) 

 

Frafall: Birgitte Horn (medlem) 

Møtetype: Styremøte nr. 1 

Sted/dato: Oslo, Voss, Bergen (Skype) 31. mars 2011 

 

Referent: Christina  

 

Agenda 

1) Presentasjon av styrets funksjon, administrativt og presentasjon av det enkelte 

styremedlem og ønsket fokusområde 

2) Daglig leder orienterer 

3) Eventuelt 

 

Oppsummering 

 

1) Presentasjon av styrets funksjon, administrativt og presentasjon av det enkelte  styremedlem 

og ønsket fokusområde 

 

Orientering ved styreleder. 

Styrereferater renskrives av referent innen to dager, sendes styret for innspill med tre dagers frist. 

Godkjent versjon sendes styremedlemmer og legges på klubbens hjemmesider. 

Orientert om refusjon for reise til styremøter. Reise gjøres så rimelig som mulig. Ingen 

kjøregodtgjørelse. 

 

Styremedlemmene presenterte seg og forslag til fokusområder 

– Mathias: fly, støtte DL, nytt klubbhus 

– Christina: støtte DL, strategi, marked 

– Birte: økonomi, erfaring fra BFSK, motivasjon bergenshoppere 

– Brede: drift, veko, daglige drift, nytt klubbhus 

– Kristine: JumpRun 

 

Tross fokusområder er det ønskelig at saker løses i felleskap. 

Henvendelser skal rettes DL, og formidles videre til styret hvis sakens innhold krever dette.  
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2) Daglig leder orienterer 

 

JumpRun: I årets sesong har verken daglig leder, resepsjonist eller manifest erfaring med 

JumpRun. Tiltak igangsatt for at disse sentrale personene er tilstrekkelig kjent med JumpRun. 

 

Bemanningsplan: Bemanningsplan er på plass, det jobbes med å få på plass de siste pakkere og 

instruktører. P.t. er følgende på bekreftet: fem AFF-instruktører: Chris T., Bart, Nils, Harald, Dan. 

Video: Chris S., Steve, Delphine. Det er behov for ytterligere video. 

Im er sannsynligvis tilgjengelig store deler av sommeren, avklarer tilgjengelighet og gyldighet av 

utenlandske papirer. Hvis det går i orden vil hun tilbys flere driftsoppgaver ila. sesongen. 

 

Kursholdere: Fem kurs bemannet, trenger få på plass kursholder for enkelte uker. 

 
Elevrigger: Klubben  har track på samtlige. Fire er ved Spot On og BFSK har de resterende 11. 
Statusen blir fulgt opp av HC og Sebastian. 

 

Operativ driftssjef: Første fire uker er dekket (Dag J., Henning H., Jan Erik D., Endre J., Sjipparen), 

11 av totalt 18 er dekket. Det jobbes med å få på plass bemanning for resterende uker. 

 

Brann og godkjenning:  Utbedringstiltak er igangsatt og forhold ansees å være tilfredsstillende før  

inspeksjon fredag 9.4.11. 

 

Godkjenning av fly: Porter er godkjent. Mathias jobber videre med godkjenning av Beech og 

Dornier, godkjennelse forventes å komme innen kort tid. 

 

Rørlegger: Klage på lukt, sluk må repareres. Rørlegger følges opp for å sikre at vann åpnes samt 

brannslange tilkobles. 

 

Overnatting: Sebastian har utarbeidet bookingsystem for rom som er tatt i bruk.  

Pris per natt satt ned fra kr 190 til 150, og obligatorisk sengetøy + vask for kr 125. 

 

Vedtak:  

Pris splittes i to for henholdsvis obligatorisk vask og valgfritt sengetøy. Sebastian bestemmer pris, 

forslag kr 50/75. 

 

Rekruttering fra fjorårets elever: Fjorårets elever inviteres til første hopp gratis. DL oppfordres til å 

utvide tilbudet og se til at elever får personlige invitasjon per telefon. 

 

Leierigger: Ingen leierigger på plass. To ytterligere rigger leies fra SpotOn, venter på pris.  

Behov for ytterligere rigger med skjerm i størrelse 170 og 190, forespørsel legger på fallskjermforum. 

 

Dugnad: Planlagt 16. april, samme helg som Vossajazz, invitasjon sendes ut ila få dager. Det vil 

forberedes tydelig arbeidsoppgaver og det vil bli matservering. 

 

Markedsføring: Helsider i Natt & Dag Oslo/Bergen og Stavanger/Bergen publiseres. 

DL er i kontakt med P5 for barteravtale samt journalist for Stavanger aftenblad hvis journalist skal ta 

kurs. Innspill om flere markedsføringstiltak ble diskutert. 

 

Status elever og tandem: AFF: ca 40 påmeldte p.t. og Tandem ca 35 påmeldte 
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3) Eventuelt 

 

Styremøte nr. 2: 

Neste styremøte blir søndag 10. april på Voss. Tidspunkt følger. 

Forslag til å invitere Henning H. for å orientere om kommunens planer og Destinasjon Voss.  

Ønskelig med  orientering fra Ekstremsportveko og fra Espen H. om instruktørutdanning og HI-

relaterte saker. 

 

Økonomi:  

Regnskapsfører for kommende sesong ikke avklart. 

DL tar en aktiv rolle i økonomistyring og regnskapsføring med bistand fra Birte. Kan også få støtte 

fra Asgeir Løno. Styret har veiledet OFSK i anskaffelse av revisor og OFSK skal bruke samme 

revisor som VFSK. DL og driftsgruppa på Æra skal derfor samkjøre økonomisk drift av klubben. 

Styrene i begge klubber vil samarbeide om videre forbedring av økonomistyring. 

 

Aksjonspunkter 
 

Aksjon/beslutningspunkt Ansvarlig Frist 

Skrive og sende orientering til BFSK om ny daglig leder ved VFSK og 

hva dette betyr for medlemmene. 

Mathias 05.04.11 

Lage sak/notis til FrittFall om samme sak. Mathias 10.04.11 

Lage en MK-liste. Sebastian 10.04.11 

Sikre at Chris T. er tilgjengelig for AFF og ikke er opptatt i drift av cafeen. Sebastian 10.04.11 

Sikre at Dan, Howard og Bart kan prioriere instruksjonshopp i tillegg til 

tandem. 

Sebastian 10.04.11 

Detaljere bemanningsplan ytterligere i god tid før sesongstart inkl. ekstra 

tandempiloter og instruktører. 

Sebastian 10.04.11 

Maile Styret oversikt over hvilken uker som ikke har kursholder på plass, 

hvem som er spurt, men ikke har svart og hvilken konkrete oppgaver du 

ønsker bistand med. 

Sebastian 08.04.11 

Bidra til å skaffe kursholdere på bakgrunn av liste mottatt fra Sebastian. Styret 20.04.11 

Skaffe liste over potensielle kursholdere fra Jan Wang Mathias 04.04.11 

Sørge for at det er operativ driftssjef på plass for samtlige 18 uker og be 

styret om bistand om nødvendig. 

Sebastian 10.04.11 

Få liste over fjorårets elever fra Kine (i.f. Kristine ligger dette 

sannsynligvis i JumpRun) 

Sebastian 10.04.11 

Annonsere etter ytterligere leierigger på fallskjermforum iBFSK og VFSK. Sebastian 10.04.11 

Stand for markedsføring av VFSK – sammenfatte erfaringer fra Voss. Kristine 10.04.11 

Forslag til stories / fri pressedekning. Christina 20.04.11 

Trykke og distribuere flyers med god deal på tandem og kurs til alpinister 

i Bavallen og Myrkdalen ila. påsken. 

Sebastian 20.04.11 

Sende purremail betaling til deltakere VFF Sebastian 08.04.11 

Orientere seg om innhold i styrets mappe i Dropbox. Alle 10.04.11 

Sørge for at Sebastian får en grundig innføring i prinsipper for god 

regnskapsskikk samt bistår med valg av nytt regnskapssystem dersom 

det er nødvendig. 

Kristine og 

Birte 

20.04.11 
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Revisor – ønskete rutiner. 

Ramme for godkjenning av transaksjoner over en gitt sum. 

MK – liste fra MelWin kvalitetssjekket av HI. 

Oppgjør Påkeboogie rett etter påske. 

 

Flyer påsketilbud tandemhopp 2.990,- 

Organisere demo samtidig med distribusjon. 

BFSK – tilbud om å arrangere boogie på Voss og 10% per hopp. 

 

P5 Bergen.  

 


