INNKALLING.
___________________________________________________________________________

Styremøte 2/2018
Tid: 17.06.2018 1000
Sted: Voss, VFSK Bømoen

AGENDA
Sak
1

2

3.

4

Vedlegg

Ansvar

Beslutningssaker
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Godkjenning av regnskap 2017

Leder
Styre

Orienteringssaker
2.1 Økonomi/regnskap 2017
2.2 Status fulldrift
2.3 Ny styreleder og Oprativsjef for 2019
2.4 Info fra HI

DL
ADM
Leder
HI

Diskusjonssaker
3.1 40 års jubileum sette ned gruppe
3.2 Investeringer 2018
3.3 Rekruttering lokale til kurs og instruktør

alle
leder
alle

Eventuelt.
4.1 Fastsette dato for neste styremøtene

alle

Tilstede: Christian, Kjell og Helene fra adm: IM, Mina og Andreas
Frafall: Alexander, Kristine, Grete og Jarle
1.1 Godkjent
1.2 Må tas senere pga lavt oppmøte,sendes ut til styremedlemmene ila uken. Les igjennom.
Evt kom med spørsmål og signere om ok.
2.1 Regnskap sendes revisor innen onsdag, ligger an til ca 250 000 i overskudd i 2017.
Andreas sender ut til medlemmene, men en kortforklaring på de største postene.
2.2 On track, masse aktivitet foran på hopptall og tandem. Samme bokinger på kurs og
tandem som i fjor. Masse god feedback fra besøkende og medlemmer på faseliteter. Lokal
miljøet har startet bruke oss mer og mer, dette ser vi som meget positivt. Øker rekruttering til
sporten vår gjennom tandem og kurs.

-1-

2.3 Helene og Mina gir seg ila 2018, sette i gang prosess på å ansette og rekruttere nye. Oppe
om vi skal kalle oprativ sjef nestleder eller lignende.
2.4 Utfordring på landinger, mye dårlig, instuktør rekruttering her må alle bidra,
3.1 Sette ett budsjett og legge ned gruppe, avsluttnings helgen. Kontakte Egil Bye om han og
gamle gjengen vil være med.
Vi trenger også folk til å hjelpe til med NM.
3.2 DL kan bruke inntil 30 000,- uten at styre skal godkjenne dette. Det vil ikke bli gjort store
investeringer i 2018, fokus er vedlikehold av ekstisterende bygninger og område. Med unntak
er tidligere poster som er godkjent i budsjett av års/medlemsmøte. Gjelder i hovedsak
planering av nytt landingsfelt om man får go fra Bømoen AS
3.3 Proaktiv i medlemsmassen, hjelpe HI med å rekruttere instruktører. Være synlig i lokal
miljøet, fortsette med lokal pris på kurs.
4.1 Godkjenne regnskap på mail(gjelder styremedlemmer), nytt møte start august.Forslag 5
august 2018 kl 1000.
Div:
Bømoen møte med rådmannen mandag; Andreas og Helene stiller fra oss.
Program Veko må ut ASAP
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