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Lukket  MoM 
Dato: 11.08.2016 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 
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 

Dag Steinar Jonsen   

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gjennomgang av økonomi    

 Voksenopplæringsmidler blir utbetalt etter nyttår. Tilkommer 
neste års budsjett 

  

 Grasrotandelen bidrar med betydelige beløp til klubben, 
vesentlig mer enn budsjettert 

  

 Klubben ligger an til å få et overskudd i år og det er rom for å 
bruke penger på skuter. Ny skuter? 

  

 For å kunne kjøre HG-kurs kreves det investeringer for å sette i 
stand vingene, samt forbruksmateriell på til sammen 10 000. 
Investeringene dekkes av voksenopplæringsmidlene som kurset 
genererer. Investering til HG-kurs vedtatt 

  

 2. Aksjonslisten   

 Gjennomgang av aksjonslisten. Noen saker står åpne, alle viktige 
saker er lukket  

  

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 Søknad om momskompensasjon frist 15. August 
Er utført 

  

 Klubbtur til Hemsedal gjennomføres i September. Svein Håvard 
er tur-general 

  

 4. Innkomne saker    

 Instruktørseminar 
Klubben sender Erik Veie – oppfriskning. Ellers har klubben ingen 
kandidater for instruktørkurs, men jobber aktivt med 
hjelpeinstruktører. 

  



 Avklaringern med Dag Steinars roller i klubben 
- Sportsadmin 
- Webmaster 
- Tilgangskontroll til klubbhuset 
- Internett og wifi i klubbhuset 
- Webcam 
- Teknisk ansvarlig klubbhus 
- Informerer styret når det foretas ting og tang 

 

  

 Værstasjon i Fiskvika 
I løpet av året har det blitt byttet værstasjoner på Forbord og 
Meråker. Det er også et ønske om å sette opp en egen stasjon for 
Fiskvika. Det er ikke satt av penger på budsjettet for dette, men 
PG-kursene har tilført klubben vesentlig mer VO-midler enn 
budsjettert og det bør derfor være rom for å foreta en slik 
investering. Da disse pengene ikke blir utbetalt før årsskiftet 
anmodet neste års styre om å gjennomføre denne investeringen.  

  

1 Nye elever har mulighet til å leie vinger etter kurs. Det er ikke 
satt opp et tilsvarende alternativ for HG, hvilket det bør være. 
Sett opp et forslag til priser og hvordan en slik ordning bør være 

Kristian  

 5. Fastsette neste styremøte   

 Avtales på messenger   

 6. Annet   

 Forslag til avtale med Avinor er presentert for styret. 
De som ikke har lest kommer med tilbakemeldingen.  

  

2 Send forslag til avtale til Avinor Kristian  

3 Få inn på årshjulet for Februar/Mars: avtale årlig møte med 
Avinor 

Kristian  

4 Styret går igjennom listen over medlemmer og følger opp de som 
eventuelt ikke har betalt lisens 

Jo  

5 Kontakt bonden og be om at gresset på landing klippes Svein  

6 Ring og spør Evald om hva vi bør gjøre med skuteren Jo  

7 Vips og mCash fungerer ikke særlig bra som betalingstjenester for 
nettsiden. Det må gjøres en vurdering av ulike alternativer for 
hvilken tjeneste som er mest hensiktsmessig for vårt behov 

Dag Steinar  

 Aksjoner overføres til aksjonslite   
  

 


