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REFERAT      
___________________________________________________________________________ 

 Styremøte 2/2020 

Tid: 17.04.2020 2000-2200 

Stad: Bømoen  
 

AGENDA 
 
Sak  Vedlegg Ansvar 
1 Beslutningssaker 

1.1 Godkjenning av innkalling 
1.2 Dugnader 2020 
 

 
 
 

 
Leiar 
Alle 

2 Orienteringssaker  
2.1 Generell status DL 
2.2 Status regnskap 2019 og 2020 
2.3 Status Covid-19, søknader støtte etc 
2.4 Status kurs 2020 
2.5 Ekstremsportveko 2020 
2.6 Bavallen start 
 

 
 

 
DL 
DL 
Alle 
KS 
DL 
ES 

3. Diskusjonssaker 
3.1 Tandem 2020, organisering, priser etc 
3.2 Aktivitetsplan 2020 
3.3 Ekstremsportveko 2021  
 

  
Alle 
Alle 
Alle 

4 Ymse 
4.1 Fastsetje dato for neste styremøte 
 

  
Alle 

 
 
Tilstede: 
Fra styret: Einar Såkvitne, Kjell Svanes, Christian Hagen, Hildegunn Pettersen, Geir Dyvik, 
Frode Fester (vara) 
Fra adm: Andreas Håland Hemli 
 
 
1.1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
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Kommentar: Matthew Doms (vara) var ved en feil ikke inkludert i FB-styregruppa som 
forberedte møtet, så han fikk sein innkalling. Styret beklager dette og inkluderer Matthew i 
FB-gruppa. 
 
1.2 Dugnader 2020 
 
Det blei bestemt å innkalle til dugnad på Hangurstart Øst 6.+7. juni og 20.-21. Juni. Stor 
egeninnsats vil redusere kostnaden vår betydelig på utbedring av starten. Detaljer og 
innkalling kommer. 
Arbeid: flytting av masse, utrulling av gress, støyping av søyler til bua 
 
Kontaktpersoner for startene våre: 
Hangurstoppen: styret 
Aurland: Kjell Svanes 
Liaset: Harald Horvei 
Rokne: Geir Dyvik 
Gjelle: ? 
Bjørnestigen: ? 
Fennastølane: ? 
 
Som man ser mangler vi kontaktpersoner for Gjelle, Bjørnestigen og Fenno. Styret etterlyser 
medlemmer som vil følge status på starten, initiere dugnader ved behov, samt være klubbens 
kontaktperson mot grunneier. Gjerne personer som bruker denne starten en del. 
 
2.1 Generell status DL 
Andreas informerte generelt om arbeidssituasjonen 
 
2.2 Status regnskap 2019 og 2020 
Regnskap for 2019 er forventet klar i mai. Vi mangler fremdeles en del bilag for å kunne 
avslutte regnskapet. Det har vært mye arbeid med å avslutte og rydde opp i et stort antall 
kontoer. 
Føring av regnskap for 2020 i nytt faktureringssystem pågår fortløpende og fungerer bra. Vi 
forventer at dette vil forenkle og redusere kostnadene for klubben for fremtiden. 
 
2.3 Status Covid-19, søknader støtte etc 
Styret følger NIFs/NLFs og myndighetenes bestemmelser fortløpende. 
Klubben vil søke om kompensasjon ved Lotteristiftelsen for tapte kursinntekter på grunn av 
restriksjonene som er lagt på våre kursaktiviteter. 
Friflyving: Husk at transport til start må skje i henhold til myndighetenes bestemmelser. 
 
2.4 Status kurs 2020 
Første sommerkurs for PG som var planlagt 13. Juni er kansellert. De øvrige kursene står som 
planlagt. Se kursplan på hjemmesida vosshpk.no.Styret skal framstille ein aktuell kandidat for 
HI til SU i løpet av desember. 
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2.5 Ekstremsportveko 2020 
Ekstremsportveko 2020 er kansellert. Styret håper å kunne arrangere et alternativt 
sportsarrangement i perioden, tilpassa situasjonen og myndighetenes bestemmelser. 
 
3.1 Tandem 2020, organisering, priser etc 
Tandembookingen som administreres Tore Birkeland fungerer bra. Styret ønsker å få til en 
månedlig avregning så tandempilotene får oppgjør til faste tider. 
Prisene vil bli økt betydelig for 2020. Prisliste vil bli presentert på hjemmesida når de er klare. 
 
3.2 Aktivitetsplan 2020 
3.3 Ekstremsportveko 2021 
Styret ønsker at planlegging av ekstremsportveko 2021 starter allerede i år. Det er behov for 
følgende nøkkelpersonell: 
 
- grenansvarlig paragliding 
- frivilligansvarlig 
- sikkerhetsansvarlig 
 
Styremedlem Hildegunn Pettersen sa seg villig til å være grenansvarlig 2021 og fikk styrets 
fulle oppslutning. Vi trenger da frivilligansvarlig og sikkerhetsansvarlig. Medlemmer som 
ønsker å bidra med dette bes kontakte styret/Hildegunn. 
 
4.1 Fastsetje dato for neste styremøte 
Dato satt til Torsdag 14. Mai kl 20:00 
 
 


