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Lukket  MoM 

Dato: 14.09.2016 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 

- Investering Tandem, ryddesag og bod 

- Blomsterlista 

- Vindmåler på klubbhuset 

- Manglende lisenser og betalinger 

- Høstfest 

- Klubbtur 

- Flyktningefond 

- Bruk av styrechatten 

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 Aasheim  Vara styremedlem 

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gjennomgang av økonomi    

 Økonomi ble ikke gjennomgått siden Mariann ikke kunne delta på 

møtet 

  

 2. Aksjonslisten   

 Gjennomgang av aksjonsliste.    

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 Høstfest. Organisere vask og bestilling av mat 

Saken utsettes til nest styremøte 

Det foreslås at festen avholdes i staten/midten av November 

  

 Kandidater til instruktørseminar 

Erik Veie sendes til instruktørseminar for å fornye lisensen 

  

 Vurdere behovet for dugnader 

Ingen behov for dugnader før jul 

  

 Velge tema for temakveld og fordele oppgaver 

Pakke-kurs/sikkerhetskveld avholdes i november 

  

 4. Innkomne saker    

 Investering i tandem 

Klubbens tandem er svært slitt og det er behov for å oppgradere 

utstyret for å ivareta sikkerhet til pilot og passasjer. Svein Håvard 

har fått tak i en nesten ny vinge (ny våren 2016) til en gunstig 

pris. 

Investeringen er kr 23.000 og hvor tandempilotene forplikter seg 

til å fly gratis for klubben de første 12 turene for på denne måten 

å bidra med kr 18.000 av summen. De resterende kr 5.000 

innbringes med vingeleie. 

 

Investering enstemmig vedtatt 

  



 Blomsterlista: de to bøndene i fiskvika må inn på lista 

Det vedtas «blomster og ei flaske vin» til hver av bøndene  

  

1 Oppdaterer kartet over bøndene i Fiskvika bor Svein 

Håvard 

 

 Montere opp den gamle Forbord-værstasjonen på klubbhuset 

Værstasjonen vedtas montert da det ikke bringer kostnader med 

seg 

  

2 Montere værstasjon på klubbhuset Dag Steinar  

 Organisert tandemflyging 

Forbundet har blitt sendt ut informasjon om hvordan organisert 

tandemflyging med hang- og paraglider skal foregå og hvilke 

rammer som gjelder. Lars Tore har tatt en gjennomgang med 

styret på dette og styret sammen med faglig leder har konkludert 

med at klubbens virksomhet er i henhold til lovverket  

  

 Klubbtur til Hafjell(?) 

Den planlagte klubbturen til OPK’s klubbhus i Hafjell er skrinlagt 

da tiden har gått i fra oss – utsettes til neste år 

  

 Flyktningefond  

Saken trekkes (Svein Håvard) 

  

 Bruk av styrechatt 

Saken utsettes til neste møte 

  

 Kjøp av redskapsbod 

Skrinlegges da dassen på klubbhuset behøver utbedring. Man ser 

en mulighet for å forlenge utbygget av dassen med noen meter.  

  

3 Spør Kaare og VGS om utbedring av dassen og bygging av bod 

kan være et prosjekt for tømrerlinja på skolen 

Jo  

4 Skaff ryddesag  Svein 

Håvard 

 

 5. Fastsette neste styremøte   

    

 6. Annet   

    

 Aksjoner overføres til aksjonslite   
  

 


