
 

Lukket  MoM 
Dato: 03.05.2017 Sted: Klubbhuset 
Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte  
Beskrivelse/ 
Agenda: 

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

 
Deltakere: 
Navn: Selskap: Rolle/Mail: 
Svein Håvard Fiskvik  Leder 

Thor Martin Wika  Nest-leder 
Kristian Reiten  Sekretær 

Mariann Gravråk  Kasserer 
Andreas Holmer  Styremedlem 

Frode Aasheim  Vara styremedlem 

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gjennomgang av økonomi    

 Mariann på reise – gjennomgang på neste møte   

    

 2. Aksjonslisten   

 - Infobrev er sendt 
- Radioinstruks utarbeidet og innført fra 03.05.2017 
- Temakveld utsettes til høsten, da vi har bedre tid 
- Tandemutstyret er ikke kjøpt inn enda. Åregjengen 

ønsker å benytte selene selv en liten stund til. Kommer i 
løpet av sommeren. 

- SH har funnet kurante jakker som vi kan selge som 
klubbjakker – SH bestiller  

  

 Julegratialene er ikke sendt ut - må gjøres snarest   

    

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 Det er identifisert et behov for at klubbturen må omfavne et 
bredere kompetansenivå. Behovet vedrører først og fremst 
PP/SP2 og 3, hvor det i Vågå kan være noe kvasse forhold. Man 
bør derfor vurdere andre alternative destinasjoner.   
 
Årets klubbtur legges til Surnadal 20.-23. Juli 

  

1 Organisere klubbtur til Surnadal 
Booke plass på Camping i Surnadal 
Kontakte lokale bønder for å avklare start og landinger. 
Lage invitasjon og sende ut til klubbens medlemmer 

Thor  

    

 4. Innkomne saker    

 Som redegjort for i infobrev så er Fiskvika stengt som flysted. Det 
har vært avholdt et internt møte hos Avinor for å diskutere 
saken. Kristian ble oppringt og finn anledning til å argumentere 
klubbens sak, men Avinor besluttet avvise søknaden om 
luftsportsboks i Fiskvika. Styret aksepterer beslutning og lar 
denne saken ligge inntil man finner et egnet tidspunkt for å 
forsøke saken på nytt. 

  



    

 Vårslæpp og 40-års jubileum   

2 Lyd, tappetårn, øl og aggregat Svein  

3 Bålved  Frode  

4 Leiebil: 
Ring Kristoffer og hør minibuss, alt bandbuss 
Sjåfør: Sverre, kompis av Kristoffer, kompis av frode 
Hyre: 1000kr/dag – fire shift = kr 4000, eventuelt med 
tandemturer.  
 
Dagspass: 
250 kr en dag 
400 for to dager 

Svein   

5 Sikkerhetskampanje  
Hjemmeside, facebook og på klubbhuset 

Kristian  

6 Varsle Avinor om vårslæpp, samt invitere til 3-4 kis til 
tandemturer 

Kristian  

7 Organisere tandempiloter og sørge for utstyr 
Tandem: Erik, Roy Kenneth, Lars Tore, Thor Martin 
 
Rabaterte turer.  
Gratis turer for presse og 3-4 pers Avinor 

Thor  

8 Kontakt presse og inviter. Gjerne få til omtale av Vårslæppet i 
avisene før arrangementet også. 

- Stjørdalsbladet 
- Stjørdalsnytt  

 

Svein  

9 Invitere klubber: 
Nidaros, Orkla, Steinkjer, Bodø, Åre, Salten og Namdalen 

Kristian  

10 Portabelt dass  Svein  

11 Annonsering av Vårslæpp på facebook  Thor  

12 Annonsering av Vårslæpp på klubbens hjemmeside Kristian  

13 Konkurranse: 
- Poengcup SP 3-5  
- Poengcup PP 3-5  
- Spotlanding PP2 
- Spotlanding SP2-5 
- Beste utelanding 

 
Kjøpe 5 premier (flaske vin, øl…) 

Andreas  

14 Mat: 
Grillmat, Pølser, pølsebrød, tilbehør, brus, lettøl, potetgull, 
potetsalat, fixe vaffelrøre…  
 
Materiell 
Tallerkener, bestikk, grillkull og tennvæske 

Mariann  

15 Parkering – snakk med bonden 
Sett ut bukker og sperrebånd 

Frode  

16 Rydde og forberede klubbhus Svein, 
Frode og 
Thor 

 



17 Kjøp ny vannkoker Andreas  

    

 Ting å huske i invitasjonen 
 
Camp Forbord - Ta med telt, sovepose og varme klær 
Grillmat + drikke 
Party lørdag kveld 
 
Entry fee – konkurranse 
Dagspass transport (250, 400) 

  

    

 5. Fastsette neste styremøte   

 Tar det på chattn   

    

 6. Annet   

    

 Aksjoner overført til aksjonslite 04.05.2017   
  

 


