
Protokoll – Årsmøtet 2017  
21.01.2017  
 

1.   Godkjennelse av stemmeberettigete  
Av 16 medlemmer som møtte var 16 stemmeberettiget da medlemskontingenten 
fremdeles 
er gjeldende fra førgående år.  
 

2.   Valg av dirigent:  
a.   Dirigent: Robin Olsen velges som dirigent/ordstyrer under årsmøtet  
b.   Sekretær: Simon Barman-Jenssen velges som sekretær/protokollfører  
c.    Signering av protokoll: Julia Kvalvik og Hein Hvammer velges til å 
undertegne 

protokoll  
3.   Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden.  

Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes enstemmig 
 

4.   Behandle og godkjenne årsmelding for 2016 
4.1 Hoppaktivitet:  

Rune Olsen tok oss gjennom hoppaktiviteteten for 2016. Det bemerkes at klubben 
sliter med skippertaksaktivitet og det er få personer som får klubben til å gå rundt. 
Klubben må også opptre mer disiplinert på feltet etter påskudd fra andre hold.  
 
Hoppaktivitet (4.1) godkjennes enstemmig  
 

4.2 Økonomi  
Henrik Klevstad tok oss gjennom klubbens økonomiske posisjon etter endt periode. 
Som del av gjennomgangen informeres det også om klubbens nye betalingsterminal, 
Izettle. Vi ble også informert om noe rot i betalingene etter hopping og det er noe 
aktivitet som ser ut til å ikke være betalt.  
 
Kommentar: Kristian Bergesen spør om Izettle er en dyr betalingsløsning, i form av 
gebyrer.  

Svar: Thomas Mæhlum svarer at dette ikke er dyrere enn løsningen klubben 
allerede 

bruker.  
 
Det blir igangsatt en diskusjon om hvorvidt det skal tillates å overføre rett til konto, da 
dette 
har vært rot til forvirring med betalingene. 
             Konklusjon: Det nye styret skal se på bedre løsninger på dette problemet 
fremover.  
 



Økonomi (4.2) godkjennes enstemmig  
 
 

4.3 Sosialt  
Julia Kvalvik tok oss gjennom klubbens sosiale aktiviteter i 2016.  
Som ett punkt under sosialt blir Pistolklubben nevnt og de er åpne for å la oss bruke 
lokalene 
dere ved senere anledninger.  
 
Kommentar: Robin Olsen forteller at pistolklubben er åpne for å samarbeide om 
oppkommende arrangementer.  
Økonomi (4.3) godkjennes enstemmig  
 

4.4 Anlegg 
Markus Ringjord tok oss raskt igjennom status av klubbens 
anlegg.  
Han bemerker også lavt oppmøte under de planlagte dugnadsøktene, men takker 
de som stilte. Veggdekoren på klubbhuset var også tema og at dette ikke var gjort 
noe med i den forbigåtte sesongen.  
 
Kommentar: Henrik Klevstad lurer på om det vil være mulig å gjøre plass slik at flere 
hoppere 
kan oppbevare utstyret sitt på 
feltet.  
             Svar: Det skal ryddes og omorganiserer i 
oppbevaringsrommet.  
 
Kommentar: Marte Somby sier at de som skulle ta seg av veggdekoren aldri møtte 
opp. Hun 
foreslår at alle hører rundt om det er noen andre som kan ta 
jobben.  
 
Anlegg (4.4) godkjennes 
enstemmig.  
 

4.5 Piloter 
Martin Meyer tok oss raskt gjennom status på pilotene sin side.  
Etter bemerkelse at det har vært vanskeligheter å ha piloter når det er aktivitet.  
 
Kommentar: Robin Olsen lurer på villigheten for å fly og om kommunikasjonen er god 
nok.  
Kommentar: Rune Olsen sier at vi kan prøve å innføre vaktlister for å få dette til å gli 
bedre. 



             Svar: HI (Thomas) sier at dette vil komme  
Kommentar: HI (Thomas) poengterer igjen at klubben drives av få personer og det er 
derfor 
viktig med gode systemer slik at vi slepper en masse ekstraarbeid.  
 
Piloter (4.5) godkjennes enstemmig  
 

4.6 Demo og Innhopp  
Simon Barman-Jenssen tok oss raskt gjennom klubbens demo- og innhoppsaktivitet.  
 
Demo og innhopp (4.6) godkjennes enstemmig  
 

4.7 Elevutstyr og tandemrigg 

Robin Olsen tok oss raskt gjennom status på elevutstyret og tandemriggen som 
klubben eier. Utstyret er godt og fungerer fint, men det bemerkes også at det 
fremdeles kan bli tatt bedre vare på med tanke på vask, pakk etc. 
 
Kommentar: Henrik Klevstad poengterer at det er mange elever som fremdeles ikke 
kan pakke og lurer derfor på om det er mulig å innføre ett krav om at de må ha 
pakkesertifikatet før de kommer til frittfall.  
             Svar: HI (Thomas) svaret at dette ikke vil være mulig, men alle elever oppfordres 
til å 
ta dette raskest mulig.  
 
Elevutstyr og tandemrigg (4.7) godkjennes enstemmig  

4.8 Kursvirksomhet  
Julia Kvalvik tok oss raskt gjennom klubbens kursaktivitet.  
 
Kursvirksomhet (4.8) godkjennes enstemmig  
 

4.9 Tandemaktivitet  
Aina Johansen tok oss raskt gjennom klubbens tandemaktivitet.  
Det poengteres at det har vært mye jobb på få personer for å få dette til.  
 
Tandemaktivitet (4.9) godkjennes enstemmig  
 

4.10     Status fly  
Rune Olsen tok oss raskt gjennom statusen på flyet til klubben.  
 
Status fly (4.10) godkjennes enstemmig  
 



 
4.11     Elvenes  

HI (Thomas Mæhlum) fortalte raskt om hvordan statusen med Elvenes var. Rune 
olsen tilføyer også at det er vanskelig å komme i en rasjonell dialog med de andre 
partene, men håper på å kunne danne ett toppstyre for å administrere samarbeidet.  
 
Kommentar: Robin Olsen sier at Tromsø FSK skal jobbe hardt for å få på plass et 
samarbeid.  
 
Årsberetningen 2016 (4.1 – 4.11) godkjennes enstemmig  
 

4.12     His beretning  
Dette er kun til orientering og er ikke noe som skal godkjennes under årsmøtet.  
 

5.   Behandling og godkjenning av regnskapet for 2016  
Regnskapet er ikke ferdig revidert før årsmøtet og det må derfor stemmes over om et 
ikke- revidert regnskap kan godkjennes på årsmøtet. Dette betinger at styret må legge 
det frem i ferdig format innen 01.mars  
 
Årsmøtet godtar dette med 15/1 (15 for, 1 mot)  
 
Kommentar: Det blir spurt om hvorfor regnskapet fra 2015 og 2016 er så forskjellige.  
             Svar: HI (Thomas) sier at dette mest sannsynlig kommer av forskjellig føring av 
regnskapet. Noe av tandemkontigenten kan ha blitt ført annerledes enn året før.  
 
Kommentar: Rune Olsen ønsker å få splittet konto 7410 NLF for å gjøre bevegelsene 
mer 
synlig.  
 
Kommentar: Det ble spurt om hvorfor konto 7790 Andre driftskostnader er så 
forskjellig 
             Svar: Dette kommer av at regnskapet er ført bedre.  
 
Kommentar: Kristian Bergesen spør om det stemmer at ingen får betalt for 
dugnadsarbeid, 
bortsett fra personen som redigerer tandemvideo.  
             Svar: Dette stemmer. Robin Olsen sier at dette er normalt i alle klubber.
HI (Thomas) legger til at ved innleie av tandeminstruktør honoreres denne per 
hopp/etter avtale, men vi honorerer ikke instruktører ellers.
 
 Regnskapet for 2016 (5.0) godkjennes enstemmig i ikke-revidert tilstand, mot at styret 
reviderer det innen 01.mars.  
 



6.   Behandle innkomne saker 

6.1 Langtidsplan 2017-2020  
Thomas Mæhlum tok oss raskt gjennom klubbens nylig innførte langtidsplan.  
 
Langtidsplan (6.1) godkjennes enstemmig  
 
      6.2 Endring i vedtektene 
Det stemmes over om vi skal endre antallet varamedlemmer i vedtektene. Før har vi 
trengt 5 
varamedlemmer i styret. Nå stemmes det over om vi kun trenger 3.  
 
Dette godkjennes enstemmig  
 
      6.3 Bytte av HI (til orientering) 
Trond trapper av som HI etter 12 år og Thomas Mæhlum trer inn som den nye. Styret 
godtok 
dette vedtaket 14.12.2016 og SU godkjente skiftet 13.01.2017.  
 

7.   Fastsette kontingenten for 
2018 

Kontingent på 250,- godkjennes enstemmig  
 

8.   Aksjonsplan 2017 
Oppfriskningskurs blir flyttet til 18.mars  
 
Aksjonsplan (8.0) godkjennes enstemmig  
 
      8.1 His plan  
Ingen kommentarer  
 

9.   Godkjenne budsjettet for 2017  

Vi blir raskt tatt gjennom planen for det årlige budsjettet.  
 
Kommentar: Pengene for demo utenfor the Edge skal komme inn, men kom ikke inn i 
2016, 
selv om demoen fant sted da.  
Kommentar: Kontorkostnaden kommer av kjøp av nettbrett og flyradio.  
Kommentar: Kostnaden for vedlikehold av utstyr/reparasjon kommer av 
treningsseletøy, 
flyradio og mer.  



 
Budsjettet godkjennes enstemmig.   

10. Valg av nytt styre  
Valgkomiteens forslag blir godtatt og følgende styre er påtroppende:  
Styreleder:                   Robin Olsen                 (ett år)             Enstemmig 
vedtatt Nestleder:                    Rune Olsen                  (ett år)             
Enstemmig vedtatt Styremedlem 1:          Hein Hvammer            (ett år)             
Enstemmig vedtatt  Styremedlem 2:          Rickard Hansen           (ett år)             
Enstemmig vedtatt  Styremedlem 3:          Hanne Helbekkmo      (ett år)             
Enstemmig vedtatt Varamedlem 1:           Henrik Klevstad           (ett år)             
Enstemmig vedtatt Varamedlem 2:           Simon B.-Jenssen        (ett år)             
14 for, 1 mot Varamedlem 3:            Martin Meyer              (ett år)              
Enstemmig vedtatt 
 
Valgkomite:  
Julia Kvalvik                 Enstemmig 
vedtatt Aina Johansen        
Enstemmig vedtatt Peter Stavheim            
Enstemmig vedtatt 
 
Revisorer: 
Bent Jøran Olsen        Enstemmig 
vedtatt Dag-Eirik Ramsøy        
Enstemmig vedtatt 
 
(Revisorer er berettiget å finne egne varamedlemmer)  
 
Representant under NLFs 
årsmøte:  Robin Olsen     
Enstemmig vedtatt  
 
 
 
 

Protokoll fra årsmøtet 2017 godkjennes og signeres:  

Dato                                        



Signatur: Julia Kvalvik                                                                    
 
 
 
Signatur: Hein Hvammer:                                                                  
 
 
 
 
 


