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INNKALLING     
___________________________________________________________________________ 

 Styremøte 4/2021 

Tid: 09.09.2021 2000-2200 

Stad: Teams 
 

AGENDA 
 
Sak  Vedlegg Ansvar 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling 
1.2 Representantar til luftsportstinget 
 

 
 
 

 
Leder 
Leder 
 

2 Orienteringssaker  
2.1 Status fulldrift 2021 
2.2 Status økonomi 
2.3 Status områderegulering 
  

 
 
 

 
DL 
DL 
DL 
 

3. Diskusjonssaker 
3.1 Ekstra flykapasitet/kjøpe fly 
3.2 Utvide til større hangar 

  
Alle 
Alle 

4 Ymse 
4.1 Fastsetje dato for neste styremøte 
  

  
Alle 

 
 
Tilstades: Christian Selland, Alexander Hillerich, Kristine Shay Dufey, Stian Knudsen, 
Kristian Bystøl, Stine Solberg, Rune Narum (HI), Andreas Hemli (DL), Trine Wiik, 
Iselin 
 
1.1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
2.1 Status fulldrift 2021 
Gjort 37 300 hopp, omsetning på ca. 21 mill NOK. Rekordaktivitet denne sesongen. 
Fallskjerm-miljøet og klubbmiljøet er godt og utviklar seg i god takt, klubben skapar mykje 
positivt for mange. Forhold med sportshopparar og tandem er likt som før, ca. 20% av totalt 
utførte hopp. 
 
2.2 Status økonomi 
DL gav utgreiing om likviditet og omsetning. Blir sett på å få ekstra kapasitet på bokføring. 
Det er eit håp om solid overskot., men det er tidleg å sei. Viktig for klubben med gode år no 
før festeavtalen går ut. 
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2.3 Status områderegulering  
DL gav kort status om statusen så langt. Det er stillstand i reguleringsplanen til Bømoen AS, 
men VFSK får komme med innspel til reguleringsplanen. DL skal sjekke opp status med 
Asplan Viak. 
 
3.1 Ekstra flykapasitet 
Administrasjonen ser no på å finne ny flyleverandør, samstundes ser dei og på moglegheiter 
for å investere i eit fly i lag med profesjonelle aktørar. Førsteprioritet blir å lande ein 
leigeavtale med flyleverandør i denne omgang. 
 
3.2 Utvide pakkehangar 
Styret vedtar at administrasjonen skal få sjå på ei løysing for å få utvida/bytte ut pakkehangar. 
Behovet for større plass til pakkarar samt moglegheit for parkering av fly har gjort dette 
naudsynt. 
 
 
4.1 Dato for neste styremøte 
Dato for neste styremøte og programplansamling blir 4. desember. 
 


