
Referat styremøte VFSK 4 / 2013 
 
Tid: Søndag 8. sep 2013 
 
Stad: Elevbrakka Bømoen, Voss 
 
Tilstede: Brede Herheim, Trude Sviggum, Birte Lothe, Endre Jacobsen (via 
telefon/skype) og DL Even Rokne.  
 
Fravær: Christina Wiig, Svein Øvsthus og Anna Howerski 
 
 
Orienteringsaker 
 
1.1 Orientering om fulldrift 
DL orienterte om aktiviteten under fulldriften: 

 Ca 1800 hopp mer enn i fjor 
o Flere elever i år, men færre elevhopp: 106 elever fullført AFF, 16 A- sert, 8 

B-sert 
o Færre videohopp i år pga flere instruktører bruker eget kamera 

 DL føler vi har oppnådd målsetting ifh 2012 strategiplan, men at vi muligens 
utdanner for mange elever;  

o Færre hopp etter fullført AFF tyder på dårligere oppfølging av elevene. 
 Klubben sin policy har vært at det skal være plass for medlemmer som ønsker å 

engasjere seg; en konsekvens av dette er at kvaliteten går ned i forhold til om en 
har profesjonelle instruktører/ansatte på feltet.  

o Det har blant annet kommet klage på renhold av Klubbhus og vi bør 
vurdere å ha profesjonelt renholdspersonale i fulldriften.  

 Applaus til Delphine Huet som har stått på helt utrolig bra i sommer 
 Har vært en del personal konflikter på feltet i sommer, som følge av dette ble det 

gjort endringer i intern organisering.  
 
1.2 Økonomi 
DL orienterte om status økonomi: 

 Regnskapet er bokført til juni, resten skal være klart i midten av oktober (i god 
tid før Programplanmøtet). 

o I følge DL ligger vi bedre an enn i fjor. Fly-økonomien er for eksempel 
bedre enn forventet.  

o Prioritet fremover å få Klubbhuset vinterklart, blant annet må vannrør 
fikses. Usikker på hva dette vil koste. 

o Invisteringsbehov/ønsker må sendes til Styret. 
 
1.3 Status Operativ leder og Kontorsjef for Fulldrift 2014 

 Anna Moxnes ansatt som Operativ leder for Fulldrift 2014. 50 prosent stilling i 
Fulldriften, 20 prosent høst/vinter. Flytter litt rundt på poster i budsjett for å 
kunne lønne henne. 

 Helene M Bjørnø er ansatt som ny Kontorsjef. 
 
 



1.4 Programplan møte 2013 
Endret dato til 25-27 oktober. Ressurspersoner for Fulldrift 2014 blir invitert. Plan for 
helgen vil komme i forkant. Resultat av Programplan helgen skal presenteres på 
medlemsmøte 16. november. 

 Even oppdaterer termin liste og finner Festsjef til medlemsfest.  
 Brede lager spørreundersøkelse som skal sendes til medlemmene i 

forkant av medlemsmøte.  
1.5 Doping og rus politikk   
 

 Jobbe holdningskapende. Viktig med felles for stab og klubbmiljøet 
 Innføre klausul i arbeidskontrakter om at bruk av doping ikke er akseptabelt og 

at tester kan forekomme.  
 Ha klare retningslinjer og konsekvenser. 
 

Beslutningsaker  
 
1.6 NM og/eller Nordisk Mesterskap   

 Enighet i Styret om at Voss FSK skal søke om å få arrangere NM 2014 
 Foreslått tidsrom uke 31. 
 Vurdere om det er mulig å arrangere Nordisk Mesterskap samtidig, eller om dette 

blir for ambisiøst. 
 
 
Trude Sviggum 
Nestleder Voss FSK 


