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Referat     
___________________________________________________________________________ 

Styremøte 3/2016 

Tid: 04.09.2016 kl 1000 

Sted: Voss, VFSK Bømoen  

 

AGENDA 
 

Sak  Vedlegg Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling 

 

 

 

 

Leder 

 

 

2 Orienteringssaker  

2.1 Fulldrift 2016, forløpig resultat, tall 

2.2 Rapport innen sesong 

2.3 Info fra Veko 

  

 

 

 

 

DL/Mina 

Adm/leder 

Leder 

3. Diskusjonssaker 

3.1 Instruktørbasen vår, videre utdanning 3 årsplan 

3.2 Swoope pond 

3.3 Idretts satsing 

3.4 Klubbverdier 

3.5 Medlemsmøte/Årsfest 

  

  

Alle 

 

4 Eventuelt. 

4.1 Fastsette dato for neste styremøte. 

 

  

Alle 

 

 

Tilstede: 

Styret: Helene M Bjørnø, Philip Nordås (skype), Ronny Holen, Jarle Hus, Christian 

Selland, Grete Viste og Kristine S Dufey 

Adm: Andreas H Hemli, Mina og Inger Margrethe 

Forfall:  

 

1. Beslutningsaker 

 

1.1 Godkjenning Innkalling 

 

-godkjent 

 

 

2. Orienteringssaker 
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2.1 Fulldrift 2016 

 

Se tall fra Andreas. 

   

2.2 Rapport innen sesong 

 

Dialog gjennom sesongen. Mal lages for neste sesong. 

Fulldriftsrapport for sesongen utarbeides av Andreas og Mina nå like etter seongslutt 

 

2.3. Info fra Veko 

 

3. Diskusjonssaker. 

 

3.1 Instruktørbasen i klubben 

 

Styrer ber HI lage en 3-årig plan for utdanning av I3, I2 og I1 kandidater i klubben. 

Styret setter et mål om 10 stk I3, 5 stk I2 og 3 stk I1 utdannet per år. 

 

Instruktør samling før sesongstart og etter, ett forum for instruktørene til å dele 

erfaringer. 

I3 kurs i høst? IM og Bjørn Magne ser på muligheten for dette.  

 

3.2 Swoope pond 

 

Vi ønsker å starte arbeidet med ny swoope pond. Dvs innhente tilbud og godkjennelse 

fra kommunen.  

Andreas tar tak i dette henter inn tilbud, dialog med kommune osv. Styre ser positivt 

på dette. 

Andreas fremlegger mer ved neste styremøte. 

 

3.3 Idrettssatsning 

 

Forslag fra styret om å opprette rekruttlag i WS, FS og FF. Et eller to styremedlemmer 

tar ansvaret for å finne de rette personene til å drive prosjektet. Klubben tilbyr disse 

lagene xxx kr per hode etter at klubben har fått tilsendt en plan for lagene. Kravet fra 

klubben skal være en 3-årsplan.  

I tillegg vil klubben gi rekruttlagene rabatterte lagpriser på slotter. 

Kriterier for medlemmer som skal vurderes til rekruttlag:  

Engasjerte i klubben 

Gode holdninger 

Maksalder 28? 

25 år ungdomsmidler? 

 

3.4 Klubbverdier 

 

Målet med tandem er rekruttering. 

Bieffekten er god støtte til klubbens økonomi, som investeres i idrett.  

Skryt av luftfarttilsynet på vår markedsføring av introduksjon kurs til fallskjerm 

sporten. 
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Programplan 2017 her tar alle med seg punktene, 

Flexibel fly kapasitet. 

 

 

 

3.5 Medlemsmøte/Årsfest 

 

Klubben trenger en skikkelig tradisjonsfest sammen med årsmøtet hvert år. 

Klubben stiller med et budsjett på 15 000kr ved 20-99 påmeldte, 25 000kr ved 100-

149 påmeldte og 30 000kr ved 150+ påmeldte.  

Komite; Grete, Christian S og Kristine S D 

 

4. Eventuelt 

 

4.1 Fastsette dato neste styremøte og programplansamling  

-23. oktober 2016, kl 1000 på Skigutane sitt kontor. 

Alle i styret sender inn sine konkrete forslag til evt endringer punktivs på mail til 

styreleder. Mail fra leder kommer med innkallingen. 

 

Fastsett dato for medlemsmøte og årsfest 

 

-Forslag 12. november 1800 -20 00. Deretter middag og fest! 

 

 

 

      

 

 


