
 

Lukket  MoM 
Dato: 08.02.2017 Sted: Klubbhuset 
Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte  
Beskrivelse/ 
Agenda: 

Agenda: 
1. Gjennomgang av økonomi 
2. Aksjonslisten 
3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver 
4. Innkomne saker 
5. Fastsette neste styremøte 
6. Annet 

 
Deltakere: 
Navn: Selskap: Rolle/Mail: 
Jo Kolstad  Leder 
Svein Håvard Fiskvik  Nest-leder 

Kristian Reiten  Sekretær 
Mariann Gravråk  Kasserer 

Lasse Johnsen  Styremedlem 
Frode  Vara styremedlem 

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gjennomgang av økonomi    

1 Kontakt Telia og sjekk hvorfor vi blir fakturert 500 hver måned når 
prisen skal være kr 299 

Svein 
Håvard 

 

2 Opprette autogiro med Telia Mariann  

 Budsjett for 2017 (endringer I forhold til 2016): 
 
Inntekter medlemmer      kr 45k 
Vedlikehold værstasjoner kr 1k 
Klubbtur kr 0 
Klubbfest kr 5k (reserve-pott, arrangementet bør gå i 0) 
Drift klubbhus 25k (beis og oppjekk av klubbhus) 
Landing 20k 
Scooter 6k 
Starter 0 
Kursutstyr 40k (32 til PG og 8 til HG) 
Instruktører/tinget kurs 40k (tre instruktører og to til tinget) 
UHF Radio 2k 
Diverse 10k 

  

3 Overfører landingsleie for 2017 Mariann  

 2. Aksjonslisten   

4 Oppdater årshjulet. Leder for forrige styre avslutter sine 
forpliktelser ved å bistå med registrering av medlemsdata og styre-
info i BRreg, Melwin og idrettsregistreringen 

Kristian  

    

    

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

    

    

    

 4. Innkomne saker    



Vedak Innkalling til seksjonsmøte og luftsportstinget 2017 
Klubben sender to personer til tinget 2017: 
Faglig leder (Lars Tore), alternativt Jo  
Kristian 

  

5 Ring LT og spør om han kan stille på tinget Kristian  

6 Kartlegge muligheter for å søke om tilskudd for diverse 
kursaktiviteter slik som instruktørutdanning 

  

7 Mål og strategi for klubben gjennomgås og kommenteres av alle i 
styret innen kvelden lørdag 11.02 kl 18.00 

ALLE  

8 Utarbeide et utsjekkssystem for bruk av UHF-radio Kristian  

 5. Fastsette neste styremøte   

 Blir bestemt av neste styre   

    

    

 6. Annet   
Vedak Styret fikk i oppgave av årsmøtet om å ta stilling til utdeling av 

pengepremier for de forskjellige konkurransene.  
 
Med hensyn på årsmøtesak i 2016 er det besluttet at pengepremier 
ikke lenger skal være en del av klubbens praksis. Begrunnelsen for 
dette er at styret ser at det i årene fremover vil være behov for å 
investere mer penger i klubbhus, landing, starter og kursutstyr. 
Klubbens økonomi er sårbar og det ansees ikke å være rom for en 
praksis med pengepremier 

Enstemmig 
vedtatt 

 

    

 Forberedelser til årsmøtet:   

9 Saksdokumenter til årsmøtet sendes ut på lørdag kveld  Kristian  

10 Kontakt DS og be han legge ut påmelding med Paypal. Samme pris 
som i fjor og informasjon som tidligere 
Det spesifiserer ikke hva slags mat, men kun at det serveres mat. 
HUSK PAKKAE TIL PAKKELEK 

Jo  

11 Organisere «rydd og vask» Svein 
Håvard 

 

12 Innkjøp av premier, bestikk, fat, bestill mat Mariann  

    

    

 Aksjoner overføres til aksjonslite   
  

 


