
 

                                                                                                     

 

AGENDA/PROTOKOLL. 
 
Styremøte 2/2021 
Tid: torsdag 27.mai kl 2000 
Sted: Microsoft Teams 
___________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

Sak  Ansvar 

1 Beslutningssaker 

1.1  Godkjenning av innkalling, agenda 2/21 og protokoll 1/21 

1.2  Ungdomsmidler 2021 

 

 

EF 

Alle 

 

2 Orienteringssaker 

2.1 Økonomi 
2.2 Landslag – orientering fra LA 

2.3 Rikssenteret - Rehabilitering og ny kontrakt 
2.4 Frittfall annonsering 

 
 

 

KL 

MS 

KL 

KL 

3. Diskusjonssaker 

3.1  

  

 

Alle 

 

4 Eventuelt 

4.1 Aldersgrense tandem 
 

AE 

KL 

 

 

 

 

 

 

Til stede var: Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft, Janne Strømmen og 

Espen Finne  

Avbud:  Bendik Harald Thommesen 

Fra administrasjonen: Knut Lien (referent), Marius Sotberg  (LA) 

 

1. Beslutningssaker 

 

1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 2/21 og protokoll 1/21 
 

Innkalling og agenda 2/21 godkjent  

Protokoll fra styremøte 1/2021 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere. 



 

                                                                                                     

 

 

1.2. Ungdomsmidler 2021 
 

Det har vært uklart hva som ville skje med sentral tildeling av ungdomsmidler for 

2021 og det er derfor ikke satt av penger i budsjettet til seksjonen for å bidra utover 

det man får tilsagn om av sentrale midler. Dette betyr at  det er kr 75.795 tilgjengelig. 

 

 Styret har besluttet å  gi tilsagn om følgende støtte i 2021: 

 

Klubb Beløp 

Tromsø 7.580 

Oslo FSK 11.370 

NTNU 7.580 

Tønsberg FS2022 9.475 

Tønsberg 9.475 

Lesja 7.580 

Voss kroppsfykarlag 22.739 

 

2. Orienteringssaker 

 

2.1. Økonomi 
 

Kostnader bokført pr utgangen av april er totalt på kr. 889.000 mot tilsvarende kr 

942.000 i 2020 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

2.2. Landslag - Orientering  

 

MS orienterte om status VM og landslag.  

CAS har besluttet at VM i Russland kan arrangeres som planlagt. Arrangøren har lagt 

sine planer ift. Covid 19 med fullvaksinert stab, opplegg for håndtering av ev. syke, de 

dekker ev. kostnader dersom noen skulle ende i karantene osv. Det er gjort endringer i 

programmet slik at det er færre samlet samtidig og at den enkelte deltager blir der i 

kortere tid. 

 

Blue Pelican og Agera har besluttet å ikke delta i VM i Russland 

 

Zion, Acro WS og Remi ønsker å delta i VM 

Andreas på Zion har brekt en ankel men man har et godt håp om at han skal være klar 

til VM. 

 

Basicleir – ønsket er at det arrangeres en fallskjermbasic som favner “alle” grener (FF, 

skjermkjøring, FS, WS) 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 



 

                                                                                                     

 

2.3. Rikssenteret 

 

Rehabilitering: Fagsjef har vært i kontakt med entreprenør som kommer med pris på 

nytt kontra rehabilitering av eksisterende deler av bygget. 

 

Leiekontrakten på Rikssenteret utløper i år og denne skal dermed reforhandles i løpet 

av året. AEH blir styrets representant i denne prosessen 

 

2.4. Frittfallannonsering 

  

Det er meldt tilbake fra engasjert annonseselger i Frittfall at besøkstallene er på et nivå 

som vanskeliggjør salg av annonser til en fornuftig pris. Dette må tas med i 

vurderingen ift. nytt budsjett som skal vedtas på seksjonsårsmøtet i oktober. 

 

3. Diskusjonssaker 
 

Intet 

 

 

4. Eventuelt 
 

 

4.1. Aldersgrense tandem 

 

Dersom aldersgrensen for tandemelever vurderes senket ønsker styret å delta i denne 

  prosessen for å sikre en helhetlig vurdering. 

 

Neste ordinære styremøte:   medio august (9.-15.august)  
 

 

Møtet ble hevet kl. 21:32 

 

Knut Lien /s/ 

Fagsjef/referent 

 


