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Referat    
___________________________________________________________________________ 

 Styremøte 2/2019 

Tid: 12.04.2019 2000-2200 

Stad: Voss, Voss Vind 
 

AGENDA 
 
Sak  Vedlegg Ansvar 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling 
 

 
 
 

 
Leder 
 

2 Orienteringssaker  
2.1 Status sesongstart 

 
 
 

 
DL 
 
 
 

3. Diskusjonssaker 
3.1 Fibertilkobling 
3.2 Tandemrekruttering 
3.3 Prissetting for sesongen 
  

  
DL 
Alle 
Alle 

4 Ymse 
4.1 Fastsetje dato for neste styremøte 
 

  
Alle 

 
Tilstede: 
 
Fra styret: Christian, Alexander, Kristine, Stine 
Fra adm: Andreas  
 
1.1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
2.1 Orienteringssaker 
2.1 Status sesongstart: Administrasjonen informerer om at feltet gjøres klart til sesongstart. 
Mange oppgaver og mye gjenstående, får hjelp på dugnader. Resepsjonen åpner tirsdagen før 
sesongåpningen. Fiberinternett er noe forsinket grunnet påske og utfordringer med grunneier.  
Staben ankommer i uka som kommer. Stabs kickoff hos Vossvind.  
Forslag om å se på muligheten for bruktmarkedsdag som gir mulighet til å prøve utstyret på 
og evt hoppe det. 
Forslag om påbygg for lagring av skjermer og annet fallskjermutstyr.  
Nye skilt/bilder til alle dører til ”Hotellet” kommer og må henges opp. 
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Det blir i sommer tilrettelagt klatring for voksne og barn med spesielle behov hver tirsdag og 
torsdag, i regi av Voss kommune. 
Revisor har ikke ferdigstilt regnskapet ennå, men er like rundt hjørnet. Ila mai sannsynligvis.  
 
3 Diskusjonssaker 
 
3.1 Fiber er foreløpig forsinket pga utfordringer med Bømoen AS, som ikke vil tillate at det 
legges kabel til fallskjermklubben. Administrasjonen jobber for å løse dette. 
 
3.2 Rekruttering  
Det ble diskutert ideer for økt rekruttering. 
Rabattordninger for sambygdinger og bedrifter, og tilbud om premie til enkelte bedrifter. 
 
3.3 Prissetting for sesongen 
Styret og administrasjon vil holde hopp-prisen på 260kr.  
Vi er også nødt for å tenke framover, med lav kronekurs mot euro, og drivstoffpriser.  
Annet: Vi vil se på muligheten for å selge Skydive Voss capser og gensere.  
 
3.4 Skiltsaken 
Fått avslag fra Vegvesenet på virksomhetsvisning. Vi mener at argumentene fremdeles er for 
svake og at vi på sikt må klage/søke på nytt om bedre skilting til flyplassen og klubben. 
 
4. Ymse 
4.1 Fastsette dato for neste styremøte. 
Neste styremøte Bømoen 9. Juni klokken 10:00 


