
Referat fra årsmøte i Veteranenes Fallskjermklubb. 

Lørdag 19.januar, kl1400 på Rica Hotel Hamar. 

 

Tilstede var: Helge Siljan og Heidi Hamadi, Erik Dahl, Tom Skogsber og, Elisabeth,  Ann Kristin 

Bogen, Kurt Ødemark og Gunn Hagen, Gunnleik og Hildur Lindheim, Erik Trondsen og Ann 

Mari Fjellstad, Per og Anne Kulsrud, Helge Dehlin. Kjell og Hanne Granbakken, Bjørn Erik 

Haugsbakken og Janne Tove Løken, Kjell R. Westbye og Inger Lise Moen, Bjørn Bjelde og 

Randi Augland, Einar og Wenche Thoen, Stig Og Elin Bjørneberg, Erik Lindquist, Toralf og 

Annlaug Paulshus, Odd Møller, Lars og Kirsten Coucheron-Aamot, Odmar Stenhaug, Kjell T. 

og Brit Olsen, Tor Odd og Vivi Påhlman, Ronnie Klepp, Iver Haugsbakken, Torun og Terje 

Hauger.  

Totalt 44 Veteraner og Veterinner var møtte fram for å debattere og legge planer for neste 

år. I alt 26 stemmeberettige Veteraner var til stede, som utgjør 53% av medlemmene (49) pr 

31.desember 2012.  

Kl 1410 ønsket formannen de frammøtte velkommen og åpnet møte med navneopprop. 

Formannen påtok seg, uten videre, dirigentrollen og dessuten, sammen med kassereren, 

oppgaven med å referere. Valg av personer til å underskrive protokollen ble ved en "inkurie" 

glemt, men vil bli utpekt av formannen. 

Det framkom ingen merknader til innkalling og agenda, og møtet ble deretter lovlig satt. 

 

Sak 1. Årsberetning 2012 

 Årsberetningen ble opplest av formannen. Nytt av året var at de ulike bidragsyterne 

 selv leste opp hva de hadde skrevet. (Framgår av Årsmeldingen). Veteran Olaf hadde 

 laget en billedkavalkade. Framvisningen måtte avbrytes et stykke ut i seansen på 

 grunn av dataproblemer. Årsmeldingen ble deretter vedtatt med noen mindre 

 språklige justeringer. 

Sak2.   Regnskap 2012 

 Revidert regnskap ble framlagt på en oversiktlig måte av kasserer Helge. Regnskapet 

 viste et underskudd på kr 11.229,94. Dette kan i hovedsak forklares med en sponsing 

 av  Vårens Vakreste på Oscarsborg med kr 8000,- samt støtte til landslaget Polaris 

 med kr 10.000,-.Det er også kjøpt inn veteraneffekter for i alt kr 5780,25. Inntektene 

 var på kr 166.228,00 og driftskostnadene var på kr 179.207,94. I tillegg hadde vi 

 renteinntekter på kr 1750,00. Ballansen viste en egenkapital på kr 88.643,00. 

 Kassereren svarte på spørsmål, revisor Gunnleik leste opp revisjonsberetningen, hvor 

 han forøvrig oppfordret til måtehold og god kontroll med økonomien. 



Sak 3.   Innkomne forslag. 

 Det forelå ingen forslag til behandling. 

Sak 4.  Kontingent for 2014 

 Styret framsatte forslag om uendret kontingent for 2014, dvs kr 300,-. Forslaget ble 

 enstemmig vedtatt. 

Sak 5.  Budsjett for 2013. 

 Styrets forslag til budsjett, som forøvrig var meget nøkternt, ble enstemmig vedtatt 

 med en saldert inntektsside på kr 40.000,00. Med en utgiftsside på kr.30.000,00 vil |

 dette gi et overskudd på kr 10.000,00. Det ble vedtatt å bevilge kr.10.000,00 til Lene 

 D. Moberg fra VFSK`s fond. 

Sak 6.  Valg 

 Valgkomiteen med Erik Lindquist i spissen hadde i år en tilsynelatende relativt enkel  

 jobb, og innstilte på gjenvalg over hele linjen. Og slik ble det! 

 

Styre i 2013 består etter dette av: 

Leder:    Terje Hauger 

Nestleder:   Kjell R. Westbye 

Kasserer/styremedlem: Helge Siljan 

Styremedlem:   Oddmar Stenhaug 

Styremedlem:   Gunleik Lindheim 

Varamedlemer:  Kåre Liane, Olaf Olsen, Stig Bjørneberg 

Revisorer:   Gunleik Lindheim 

Vararevisor:   Kjell Bjarne Granbakken 

Leder Valgkomite:   Kjell T. Olsen 

Medlem valgkomite:  Helge Siljan 

Medlem valgkomite:  Erik Trondsen 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig med akklamasjon for hver og en av 

posisjonene. Formann og HI representerer VFSK i seksjone-,forbunds-og NLF-sammenheng. 



Formannen, Terje Hauger, ble overrakt VFSK`s krus da det viste seg at han hadde passert 70-

årsgrensen den 5.november 2012. Kjell T. Olsen hadde funnet fram til en mengde 

opplysninger om hans fallskjermkarriere som formannen selv hadde problemer med å huske. 

Årsmøtet ble deretter hevet. Tidspunkt og sted for neste årsmøte overlates til styret. 

Deretter gikk man gikk over til Veteransamlingen.  

 

Veteransamlingen behandlet følgende: 

*  Kjell B Granbakken sørget for at navn og adresseliste for VFSK ble gjennomgått av den 

enkelte tilstedeværende. Han er mao den som alltid vet hvem vi er og hvor vi er og hvordan 

vi kan kontaktes. 

*  Opptak av nye Laugsmedlemmer: To velkjente og velfortjente veteraner, Torolf Paulshus 

og Leif Rakfjord,  ble opptatt som medlemmer i VFSK`s Laug. 

*  Eik Dahl orienterte om siste nytt fra Jens Moberg. Det sendes en hilsen til Jens og Lene fra 

årsmøtet hvor det også orienteres om bevilgningen på kr 10.000,00. 

*  Aktivitetskalender for 2013: 

1. Dubai 4.-12. februar     Helge 

2. Kulturarrangement i Skien. The Hollies, 25.april  Helge 

3. Mosesstafetten Oscarsborg. 1.mai   Kjell T. , Einar og Erik L. 

4. Vårens Vakreste. Elverum. 12.-13.mai   Terje og Ann Kristin 

5. Flydag på Kjeller      Oddmar 

6. Lamaboogie (dato kommer senere)   Kåre 

7. Luftsportuka på Starmoen     Ann Kristin og Terje/Erik L. 

8. Ekstremsportveko      Bjørn Erik 

9. Morille 27.-28. juli      Gunleik 

10. Samling på Østre Æra 8.-9-august   Terje 

11. Fyresdalboogie 7.september (dato usikker)  Helge 

12. Nyttårshopping 31.desember    Ronnie, Richard (bistand fra flere) 

 

 



* Det ble orientert om demo i Vikersund i forbindelse med WC i skiflyging, 27.januar. 

 

* Tom jobber med demo i Holmekollen i forbindelse med Holmenkollrennene. 

 

*Erik Trondsen foreslo at VFSK burde stille lag på NM. Vi har uten tvil hoppere som er 

kapable til å danne lag. Det jobbes videre med saken. Det må være en forutsetning at det 

legges opp til at laget gjennomfører en del treningshopp på forhånd. 

 

* Einar Thoen orienterte om tilbud fra Frank Lie Jensen om å digitalisere gammelt skriftelig 

historisk materiale fra fallskjermhopping i Norge. Gamle årganger av Fritt Fall mm. Det var 

enighet om å støtte dette, og det er også opprettet kontakt med NLF. Det må tas hensyn til 

eventuelle problemer vedr opphavsrett. 

 

* Det vil bli arrangert sikkerhetsmøte i Drammen etter påske. Dato blir bekjentgjort senere. 

 

* Så kom høydepunktet på Veteransamlingen, utnevnelse av Årets Veteran: 

Med full enstemmighet og høylytt og langvarig akklamasjon ble Olaf "Laffen" Olsen utnevnt 

til Årets Veteran. Med bakgrunn i hans langvarige (45 år) innsats for fallskjermsporten 

generelt og for VFSK spesielt var dette ikke et øyeblikk for tidlig! Vel fortjent og VFSK 

gratulerer! 

   

 

 

 

 

  

 

   

   


