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INNKALLING.       
___________________________________________________________________________ 

 Styremøte 3/2018 

Tid: 02.09.2018 kl 1000 

Sted: Voss, VFSK Bømoen  
 

AGENDA 
 
Sak  Vedlegg Ansvar 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling 
 
 
 

 
Leder 
 
 

2 Orienteringssaker  
2.1 Oppdatering fra fulldrift og økonomi 
2.2 Regnskap kafedrift 
2.3 Rekrutterings prosess ny oprativ 
2.4 40 års jubileum, status 
2.5 Info fra HI 
2.6 EM og WC 2021 søknad 
  

 
 
 

 
DL 
DL 
Leder/DL 
DL 
HI 

3. Diskusjonssaker 
3.1 Datoer for programplan, medlemsmøte, styremøter 2018 
3.2 Rekruttering tandem/aff elever for 2019 
 
 

  
alle 
alle 
 

4 Eventuelt. 
4.1 Fastsette dato for neste styremøtene 
 

  
alle 

 
 
 
1.Godkjenning av innkalling,  
-Godkjent 
 
2. Orienteringssaker 
2.1 Oppdatering fra fulldrift og økonomi 
- passert 22 000 hopp, ny rekord, slottpris 199,- siste rest av sesongen, tandem 1130, 60 
bookinger ut sesongen, men håper på flere dropins. 
- Ønske om å asfaltere parkeringsplassen, kostnad ca 300 000,- med drenering ect. 
- Mina fører regnskap hjemmefra 
 
2.2 Regnskap kafedrift 
- ca 100 000,- i overskudd, minus avtalen med drift på en bonus. 600 000,- i omsetning. 
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- Se etter ny kafedrifter, evt skille det ut. 
 
2.3 Rekrutterings prossess ny oprativ sjef/nest leder 
- lyses ut i september, rekrutterings jobben er i gang med eksternt firma 
- må være bosatt på Voss 
- se på mulighet for å sette noen i 20/30% stilling på økonomi. 
 
2.4 40 års jubileum, status 
- 17 november, 40 årsjubileum, medlemsmøte og general forsamling. 
- storytelling. 
- Jarle inviterer gamle lag, Alex sjekker priser på Mjølfjell. 
 
2.5 Info fra HI 
- Info angående oksygenhopping, vi er godkjent til hopping til 20 000fot, første løft fredag 
stor suksess. 
- IM sier ja til å sitte ett år til ut til 2019 
- Starte prossen med å rekruttere ny HI til å ta over i 2020, Lars Haukom har gitt sin 
interresse, se etter nye kandidater. 
- Se på reglene på godkjenning for å ha ws rodeo, sette det i ett enklere system som også 
fungerer i en større klubb i samarbeid med fnlf. 
- Jarle har har fått ansvar for skjermsøknader, Andreas har ansvar for innhoppsplaner 
- Elever status:ca 110 elever, oppgang aff hopp i 2018, alle har hoppet. 
- Instruktører: I3 6 utdannet, I2 3/5(Voss/Bergen) Tandem 1stk (og en konvertering) 1 AFF 
som knakk armen før kurs.(påmeldt neste år) ingen I1. 2 stk MK mest sannsynnelig. 
1 Konvert D I3, 1 B I3 Tandemvideo. 
- Neste år I3 kurs starten av mai, 
- Skader: mye små skader, ankler, landinger, høre med bonden angående felling av tre. 
- Nytt dekke, tette sprekkene IM prøver få det til midt oktober. 
 
2.6 Godkjent til å skrive søknad. 
 
3. Diskusjonssaker 
3.1 Datoer for programplan, medlemsmøte og styremøter 2018 
- 26-28 oktober programplan/styremøte ,14 desember julestyrebord, 17 november 
 
3.2 Rekruttering tandem/ aff elever 2019 
- lokale hoppere, skole innhopp, ungdomsmidler, se på tøsk sin modell 2020, 
 
4.Eventuelt 
4.1 Se over.. 


