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INNKALLING.       
___________________________________________________________________________ 

 Styremøte 4/2018 

Tid: 28.10.2018 kl 1000 

Sted: Mjølfjell  
 

AGENDA 
 
Sak  Vedlegg Ansvar 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling 
 
 
 

 
Leder 
 
 

2 Orienteringssaker  
2.1 Oppdatering fra sesongen 2019 
2.2 40 årjubileum 
2.3 Ekstremsportveko 2019 
2.4  
 

 
 
 

 
DL 
alex 
alle 
 

3. Diskusjonssaker 
3.1 Regavgift 2019 
3.2 Rapporterings måter 
 
 

  
alle 
alle 
 

4 Eventuelt. 
4.1 Fastsette dato for neste styremøte/julesamling 
 

  
alle 

 
 
Oppmøte:Kristine, Kjell ,Christian ,Alexander ,Jarle og Helene  
Fra adm: Andreas og Trine 
Frafall: Grete 
 
 
 
1.1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
 
2.1 Oppdatering fra sesongen 2019 
Andreas og Trine informerer om sesongen 2019 
Andreas sender ut nøkkeltall til styre ila første uken november, 24000 hopp, hektisk sesong,  
Høydepunkt: Veko, NM og mye bra vær i juni og juli. 
Utfordring: Stab fikk ikke pauser ble litt lei, luksusproblem 
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Løst godt HL/HFL, med at HL ukedagene går til AFF instruktørene, og helgene fordelt på 
andre. HFL er betalt, bidrar også som «vaktmester» 
La nye HLer bli opplært på rolige dager som ukedager, der de som er mest HL bistår i 
opplæring. 
Fortsette den gode fly/pilotavtalen vi har i dag. 
 
 
2.2 40 års jubileum 
Mjølfjell vandrehjem, påmeldingsfrist og betaling blir lagt ut kommende uke 
Plan: inn om morgen, helihopping Mjølfjell, ekstra ordinært årsmøte, så middag. 
Invitasjoner sendes gamle lag og nøkkelpersoner igjennom tiden. 
Landslag fra Voss, i alle grener, presoner og prestasjoner. 
Andreas,Alexander og Grete har hold i det. 
Video og lysbilder gjennomtiden, storytelling finne rett person til rett 10 år. 
Trine legger opp spilleliste og Andreas ser på muligheten for live musikk innslag. 
Innhente materiell, kontakt veko  
 
2.3 Ekstremsportveko 2019 
Hva kan vi i VFSK bidra med inn til Veko: 

- Bedre og attraktive organisere, gå inn med egen cash 
- Drifttid fra 0800-2000 så alle blir med i teltet etter endt innhopp 
- Veko demo team 
- Insta konk, veko sponser to pass 
- Storsekvens FS 
- Vertikalt rekord forsøk  
- Informasjon til medlemmene om levende arena 
- Make Veko Great Again! 

 
 
3.1 Reg avgift 2019 
 I forbindelse med 40 års jubilet tilbyr vi 0,- i reg avgift til alle som hopper hos oss i 2019 
 
3.2 Rapporterings måter 
Tilpasse rapporten til programplan mål, inntekter og utgifter, gjennstående investeringer og 
hopptall. 
Andreas og Alexander utarbeider rapporten. 
 
3.3 Medlemsundersøkelse 
Legg inn veko spørsmål 
Burble booking/manifest 
Hvilke arrangement 
 
 
4.1 Neste styremøte 
Middag og møte hos Andreas den 14 desember 2018 kl 1900 
 


