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Styremøte 1/2021
Tid: 25.01.2021, 18:00 – 21:00
Stad: Bømoen

AGENDA
Sak
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Vedlegg

Ansvar

Beslutningssaker
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Årsmøte. Fastsette dato.
1.3 Ansette driftsleder
1.4 Klubbklær
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Orienteringssaker
2.1 Status økonomi/regnskap
2.2 Status kurs
2.3 Status flystedene
2.4 Status værstasjoner
2.5 Status flåte på Vangsvatnet
2.6 Status TEAMS/office

3.

Diskusjonssaker
3.1 Værstasjon på Lønahorgi
3.2 Klubblogo/klubbnavn

4

Ymse
4.1 Struktur på styremøtene

Tilstede:
Frå styret: Einar Såkvitne (leder), Kjell Svanes (nestleder), Geir Dyvik (skriver), Hildegunn
Pettersen (styremedlem), Vara: Frode Fester
Frå adm: Andreas Heimli (daglig leder), Lars Haukom (faglig leder),
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1. Beslutningssaker
1.1 Godkjenning av innkalling
Godkjent med kommentar: ønske om at agenda må sendes ut på forhånd
1.2 Årsmøte. Fastsettelse av dato.
Tispunkt for årsmøte blei satt til onsdag 10. mars kl 19:00
Merk: På grunn av koronasituasjonen blir årsmøtet holdt med TEAMS.
Medlemmene blir tilsendt en link for innlogging til møtet.
Frist for innkalling til årsmøtet er 10. februar.
Årsmøtesaker må være styre ihende innen 24. februar
Frist for styret å sende/legge ut årsmøte sakspapirer er 3. mars
Årsberetning: Kjell starter med å skrive. Geir følger opp.
Følgende er på valg: leder (Einar), kasserer (Christian), vara (Frode)
Valgkommite er Morten Knapstad, Lars Haukom og Maria Straume.
Kontakt dem gjerne om aktuelle kandidater.
1.3 Ansette driftsleder
Det blei fremsatt forslag om å ansette en driftsleder i klubben.
Arbeidsoppgaver vil blant annet kunne være å assistere daglig leder, organisere og delta i
kursvirksomhet, tandemflyving og andre aktiviteter.
Styret vil jobbe videre med å definere organisering, innhold og økonomi for stillingen før det
tas avgjørelse i saken.
1.4 Klubbklær
Andreas vil undersøke alternativer og innhente priser.
2. Orienteringssaker/diskusjonssaker
2.1 Rengskap/økonomi
Regnskapet for 2020 blir lagt frem til årsmøtet.
Kun noen detaljer gjenstår før regnskapet kan kjøres.
2.2 Flåte på Vangsvatnet.
Andreas jobber videre med planene. Ulike former for finansiering blir undersøkt.
2.3 Værstasjoner
Nye vindsensorer er kjøpt inn så defekte kan byttes ut. Utskifting forestår. Geir.
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2.4 Startplasser
Hangurtoppen: Kjell kontakter Voss Resort for å få de til å kjøre opp spor frem til start.
Her har VR allerede bekreftet at de skal tråkke tilførsel og starten ved større snøfall.
Gjelle: Usikkerhet om innbetalinger og avtaler. Einar sjekker opp dette.
Merk at ved privat kjøring til start må vi nå betale bompenger.
2.5 Status kurs
Alle SPG-kurs har blitt blir avlyst. PG-kurs går foreløpig etter oppsatt program.
2.6 Status TEAMS/office
Skal være oppe å gå 26. feb, ref Christian
3. Diskusjonssaker
3.1 Værstasjon på Lønahorgi
Dette er et tema som har vært diskutert tidligere. En værstasjon så høyt vil være av stor nytte
for paragliding, fallskjerm og flyklubben, men er teknisk utfordrende på grunn av ising om
vinteren.
3.2 Klubblogo/navn
Logoen vår er gammel og flere i styret mente den er moden for utskiftning.
Det var også foreslått å inkludere speedglider i klubbnavnet til f,eks Voss HPS.
4.Ymse
4.1 Møtestruktur
Det var uttrykt ønske om at agenda for styremøte sendes ut sammen med
bakgrunnsinformasjon for sakene som skal behandles for at det skal bli lettere å ta stilling til
sakene. Det bør også være bedre struktur på møtene.
Neste styremøte satt til 25. februar 19:00.
Holdes med TEAMS.
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