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Styremøte 2/2016
Tid: 10.04.2016 kl 1500
Sted: Voss, VFSK Bømoen
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Tilstede:
Styret: Helene M Bjørnø, Philip Nordås, Christian Selland, Grete Viste og Kristine S
Dufey
Adm: Andreas H Hemli og Mina
Forfall: Ronny Holen, Jarle Hus(hadde grunnkurs og var med de siste 30min)
1. Beslutningsaker
1.1 Godkjenning Innkalling
-godkjent

2. Orienteringssaker
2.1 Info første 14dager fulldrift
-Hektisk start på sesongen med strålende vær og masse elever,
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-styre legger til at vi er meget fornøyd med den jobben Mina og Anderas med staff
gjør her på Bømoen, masse god tilbakemeldinger.
-alle sifre ligger meget godt an så langt på mai, se egen mail med tall fra Andreas.
2.2 Ekstremsportveko 2016
-Grete tok oss igjennom sine planer rundt Veko, her blir det en god mix av høy og lav
terskel konkurranser.
-oragnisere FF,FS og WS, i3 til utsjekk, fjellflyging, crw dager
-igjennomgang av budget
-åpningshow
-sist men ikke mist endelig fallskjerm premie utdeling i teltet!

3. Diskusjonssaker.
3.1 Ide myldring rundt AFF deltakelse Juni 2016
-Fasebook event rundt det å vinne gratis kurs første uken i juni, stor spennvidde, nådd
7k going og 2,9k interested supert jobbet Andreas og Mina.
- Klubben får litt henvendelser på tv oppdrag ila sesongen dette er vi selvfølgelig
meget positive til, da det også genererer tandem og kurs elever.
4. Eventuelt
4.1 Fastsette dato neste styremøte
-

19 juni 2016, kl 1000 på Bømoen

4.2 Tandemhopp.no
- Styre i Voss fallskjermklubb ønsker ikke noe oprativt eller økonomisk samarbeid
med tandemhopp.no/AS
4.3 Bilder fra Marco Flying Friends ut på facebook siden igjen som i fjor
- Mina fikser dette å legger jevnlig ut på sosialemedier.
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