INNKALLING.
___________________________________________________________________________

Konstituerende styremøte 1/2016
Tid: 10.04.2016 kl 1500
Sted: Voss, VFSK Bømoen
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4.1 Philip sitt forslag om fokus områder
4.2 Fastsette dato for neste styremøte.
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Tilstede:
Styret: Helene M Bjørnø, Philip Nordås(Skype),Jarle Hus(Skype), Christian Selland,
Grete Viste, Ronny Holen og Kristine S Dufey
Adm: Andreas H Hemli
Forfall: Ingen
1. Beslutningsaker
1.1 Godkjenning Innkalling
-godkjent
1.2 Godkjenning av innkjøp ATV til klubben
-godkjent mot at vedlikehold og bruksplan til Andreas holdes.
2. Orienteringssaker
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2.1 Gjennomgang programplan og Styringsdokument 2016
-Daglig Leder gikk kjapt igjennom disse for info til nye styremedlemmer.
2.2 Gjennomgang Budskjett 2016
-Daglig leder gikk igjennom for nye styremedlemmer, de har fått en oppgave å sette
seg inn i punkt 2.1 og 2.2 til neste styremøte, ved evt spm tas dette opp med DL eller
på neste møte.
2.3 Orientering rundt fulldriften 2016
-DL tok oss igjennom planen rundt fulldriften 2016, alle posisjoner i stab er ansatt,
manifest blir endelig kommende uke.
-Stabs møte, info, brann og førstehjelp torsdag den 28.april
-Kurs med oppstart i mai er fullbooket, bedre enn fjoråret, tandem er ca 80-100
forhåndsbooket per nå, også en god forbedring fra i fjor.
-Foxy ankommer den 29.april, oppstart klubbdrift den 30.april
-2 store arrangement for året, Veko og NM.
3. Diskusjonssaker.
3.1 Styreforsikring
-Styreleder informerte om styreforsikring, styret kom til enighet at vi per dagsdato
ikke trenger denne. Men at vi evt tar det opp igjen til neste år.
4. Eventuelt
4.1 Philip sitt forslag om fokus områder for styret
-Philip forslår ett mer arbeidende styre, at vi tar fokus områder. Dette ble positivt
mottatt, vi har i dag ett mer aktivt styre i klubben, alle hopper og har sine områder de
ønsker fokusere på som feks. Grete har veko, Ronny FS, Philip Jordbær boogie,
Christian ønsker Tracking.
Andreas gir oss en lyd om det skulle være noe ekstra han vil ha hjelp til.
Primært ønsker vi at styret tar større saker, DL og Oprativ sjef tar daglig ting.
4.2 Fastsette dato for nytt styremøte
- Nytt styre møte blir avholdt på Bømoen søndag 15.mai kl 1000, styrehopp kl 1300.
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