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 Styremøte 3/2020

Tid: 14.05.2020 18:00-19:30

Sted: Bømoen

AGENDA

Sak Vedlegg Ansvar
1 Beslutningssaker

1.1 Godkjenning av innkalling Leiar

2 Orienteringssaker 
2.1 Status Faglig Leder
2.2 Status klubbdrift/administrativt
2.3 Status økonomi
2.4 Status corona
2.5 Status kurs
2.6 Status tandem
2.7 Status båter
2.8 Status kursvinger/utstyr
2.9 Status værstasjoner
2.10 Status klubbhus

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

3. Diskusjonssaker
3.1 Gondol Alle

4 Ymse
4.1 Fastsetje dato for neste styremøte Alle

Tilstede:
Frå styret: Kjell Svanes, Frode Fester, Hildegunn Pettersen, Geir Dyvik
Frå adm: Andreas, 
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1 Beslutningssaker

1.1 Godkjenning av innkalling
Styret godkjente innkalling

2 Orienteringssaker 

2.1 Status Faglig Leder
Faglig leder har signalisert at styret bør begynne å jobbe med å rekrutere en ny Faglig Leder.
Styret jobber med saken fremover.

2.2. Status klubbdrift/administrativt
Klubbrevisjon blir sendt inn i nær fremtid.  Einar + Lars.

Webside mangler noe oppdateringer.
Kjell oppdaterer info om styrets sammensetning og forside.
Geir oppdaterer flysteder.

Andreas tilbyr seg å hente klubbens post på vår postboks ved Coop i sentrum. 
Må få nøkkel fra Renate.

2.3 Status økonomi
Klubben har nå fått tilgang til manglende kvitteringer så regnskapet for 2019 kan fullføres. 
Forventes fullført innen ca 4 uker.

Økonomi siste måned: Rolig. Ingen større transaksjoner. Innkjøp av 16 kursradioer.

Andreas undersøker søknad om støtte for værstasjoner.
Klubben venter på avgjørelse om coronastøtte.
Christian kontaktes for å undersøke om støttemidler til Bavallstarten er kommet på konto.

2.4 Status corona
Det åpnes opp for aktivitet med inntil 20 personer, og det er nå tillatt å holde kurs med 
normalt antall deltakere.
Generelle corona-forhåndsregler må fremdeles følges, og det stiller spesielle utfordringer ved 
transport til start

2.5 Status kurs
Paragliderkursene som er planlagt går etter planen, med første oppstart 13. Juni.
De to første PG-kursene er fullbooka og med venteliste og nr 3 er også snart fullbooka.

2.6 Status tandem
På grunn av coronasituasjonen tillates ikke tandemflyving for tiden.
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2.7 Status båter
Den oransje redningsbåten er tatt på land for service på motor.
Forventes satt på vannet i løpet av få dager.
Samson følger opp.
Vinsjebåt og grå redningsbåt står på land ved klubbhuset.
Det kom forslag om å utstyre redningsbåt med kasteline. Styret er positiv og Kjell følger opp.

2.8 Satus kursvinger/utstyr
Kjell er i gang med å merke alle glidere/kurssett med nummer og fargekoder.
16 kursradioer er innkjøpt.
Noen mindre reparasjoner på speedridere er utført av Geir

2.9 Satus værstasjoner
Alle våre stasjoner er i drift og fungerer tilfredstillende. 
Kamera på stasjonen på kulturhuset er kaputt og lar seg neppe reparere. 
Geir bestiller inn 10 stk Davis 6410 reservesensorer.

2.10 Status klubbhus
Oppheng for tørking av glidere fungerer bra, sammen med luftavfukter.
Det vil i nær fremtid komme wifi, bli monter prosjektor og satt opp noe hyller for utstyr.
Kjell følger opp.

3 Diskusjonssaker

3.1 Gondol
Voss Gondol har oppstart 16. mai. Det blir foreløpig kun helgekjøring og fra 11:00 til 17:00. 
Dette gjør at klubben ikke kan basere seg på Hangurstoppen for sikkerhetskurs og vil bruke 
Aurland som alternativ.

4 Ymse

4.1 Fastsette dato for neste styremøte
Det blei ikke fastsatt dato for neste styremøte.
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