
 - 1 - 

REFERAT.       
___________________________________________________________________________ 

 Styremøte 5/2018 Referat 

Tid: 14.12.2018 kl 2000 

Sted: Voss 
 

AGENDA 
 
Sak  Vedlegg Ansvar 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling 
 
 
 

 
Leder 
 
 

2 Orienteringssaker  
2.1 Drift og Økonomi 
2.2 EM/WC bidrag fra klubben 
2.3 Oppgradering peisestue 
2.4 Fondssparing 
 

 
 
 

 
DL 
 
 
 

3. Diskusjonssaker 
3.1 HI i fremtiden 
3.2 Cafedrift  
3.3 Utleie av brakke til SkyVoss 
 

  
alle 
dl 
dl 

4 Eventuelt. 
4.1 Konstituerende Styremøte, 
 

  
alle 

 
 
Oppmøte:Kristine, Christian, Alexander, Jarle og Helene  
Fra adm: Andreas 
Frafall: Grete, Kjell 
 
1.1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
2.1 Drift og Økonomi 
Administrativ leder er ansatt på fulltid fra 01.01.2019.  
Så godt som all stab 2019 er på plass, med unntak av noen stillinger, dette vil bli klart ila Q1 
2019. 
 
AFF påmeldingene for neste år er per nå på 52 som er godt over fjoråret. 
 
Momskompensasjon for 2018 ble på 615 000,- 
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Andreas er godt i gang med føring av regnskapet så status der kommer på møte i februar. 
 
2.2 EM/WC bidrag fra klubben 
Styret stemmer for at klubben bidrar økonomisk om vi skulle få tildelt EM og World Cup til 
Voss i 2021. Forbundet går også inn med stønad. For EM vil det være snakk om ca 3000-
5000 slotter. 
Styrte har godkjent opp til 500 000,- i økonomisk støtte til arrangementet. 
 
2.3 Oppradering av peisestuen 
Gulvet i peisestuen må skiftes og samtidig forsterkes. Stein og mur på peisen hadde begynt å 
falle fra hverandre så den er også revet. I samme prosessen informerer DL om at veggen som 
deler stuen i to vil blir tatt bort og erstattes med en foldbar vegg. Slik får vi større cafe, og 
felleslokaler når det trengs. Medlemsmøter, elevkvelder og andre samlinger. 
Arbeide vil starte over nyttår. 
 
2.4 Fondssparing 
Alexander og Andreas ser på forskjellige løsninger for fondssparing. 
 
3.1 HI i fremtiden 
 IM er med oss videre ett år til, ha en tett dialog med henne ila året. Dersom det går mot siste 
år må prossessen med å se etter arvtager starte ila 2019 for å sikre at vi har med oss rett og 
kvalifisert HI i årene som kommer. 
 
3.2 Cafedrift 
Klubben trenger noen til å drifte cafeen i 2019. Vi søker kandidater. 
 
3.3 Utleie av Brakke til SkyVoss 
Vi har per nå ett ekstra rom i brakken ved siden av freefly skolen, og vi ser på muligheten for 
å leie denne ut for 1 år av gangen. SkyVoss ved Jarle Hus ønsker leie denne som utsalgsted 
for fallskjermutstyr. Dette vil kunne være et verdifull tilbud til medlemmene. 
 
Styret godkjenner at Andreas finner en løsning sammen med SkyVoss her. 
(Jarle var ikke med i godkjenningen av denne avgjørelsen) 
 
4.1 Neste styremøte 
Christian inviterer til neste møte den 15.02.19 kl 2000 på Bømoen, dette blir konstituerende 
styremøte, hvor vi setter nytt styre. 
 


