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Budsjett /strategimøte 17. oktober 2OO9.
Tilstede: Lars-Erik Larsen, Kristian Asle, lngerA.Hatch, Christin Olsen, Petter Larsen, lnger-
Lise Fernløf, Jon-Egil Johnsen og Anne S. Jacobsen.
Frafall: Espen Eggen.

Referat nr. O8/ O9. Referent Anne S. Jacobsen.

NR ANSVAR
39t09 1. Gjennomgang av aktivitetsplan for 2010. (Se

egen aktivitetsl iste).

ARRANGEMENT:

Hankø One Star. .Det skal være møte i

shorthandedkomiteen, som vil drøfte om regattaen skal
videreføres eller ikke. Arets regatta gikk med underskudd,
noe som skyldtes færre båter enn antatt, og at One Star
kolliderte med en annen stor regatta. Ellers var
gjennomføringen av regattaen vellykket.
Beslutningen taes i senere styremøte etter anbefalinger fra
komiteen.

Two-Star. Regattaen blir gjennomført i tidsrommet 16-20
juni. Startkontingenten blir kr.1.900, men med en høyere
konti ngent for etteranmeldte.
Ang. tracking er kostnadene på dette noe uavklart.
Kostnader skal deles på flere, men det anslåes en kostnad
rundt kr. 30-40.000. Det er også mulig at seilerne får et
godt tilbud på installering av AlS.

Bedriftsseilasen. 5/6.Det er ønskelig å finne en ny komit6
for denne regattaen. Carina Helgesen er forespurt som
ansvarlig for arrangementet. Da det var noe mangler både
på økonomisiden og med organisering ifjorårets
arrangement, er det viktig at ny komit6 ser på rutiner for
tid ligere vellykkede arrangement.

Union race deltagelse i bedriftsseilasen og organisering av
startkontingent til de forskjellige regattaene har vært
opolevd noe uklart i året som har qått. Kristian Asle stiller i
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neste møte med U.R. som repr. for Fredrikstad
Seilforening.
Det kom fram forslag om at det bør være en egen
kontingent for å delta i alle U.R. regattaene i tillegg til
startavgift for de lokale regattaene.

Mellqes reqattaer. Det er kommet forespørsel fra
Melgesklubben om F.S. kan arrangere en vår og en
høstregatta. Aktuelle datoer er henholdsvis 1.-2. mai og
1 8-1 9. september evt.8-9.september.

Hankø Race Week. Ansvarlige for arrangementet er Thor
Meinichen fra KNS og Lars-Erik fra F.S.
H.R.W. vil i år arrangeres over en uke, dvs. to helger. Uke
? Lørdag til tirsdag blir klassebåtregattaer for store båter,
og torsdag til søndag blir tradisjonell H.R.W.

Adventseilasen. Dato 1 2112.

NC - ioller. Det er kommet forespørsel om å søke og være
NC arrangør for joller.
F.S. ønsker ikke å søke dette iår.

Kællen cup. Gjennomføres en gang i måneden fra7111
t.o.m. mars.
KURS:
Tirsdagen på Slippen blir videreført. lnger A. Hatch er
ansvarlig.

Sommerskolen. Uke 26 og 27. Christin er forespurt om å
være ansvarlig.

Båtførerkurs/evt.kystskipper. Lars-Erik sjekker ut om
ku rs h o ld e r/gj e n n om f ø ring.

VHF kurs ? Bjørn Julsen har gjennomført dette i

seilforeningens regi tidligere.

TEMAKVELDER:

Høsttakkefest: 201 1 1 -09.

Allsanq oq torsk: 1213-10.

Arsfest: 30/1-10.

Arsmøte: 1712-10.
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40.,09 | 2. Kystsoneplanen.

Det var ønskelig med konkrete synspunkter når det gjelder
utvidelse av hovedbryggen.
skisse over forslag ble vist. styret besluttet å gå for denne
skissen.

Forslag utvidelse/forbedring av jollebrygge. Styret er
positive til dette slik tegningen viser. pris vil bli tatt opp i

senere styremøte.

3. Prosjekt Melges.
4U09

Lars-Erik har utarbeidet et forslag som i grove trekk går ut
på at Fredrikstad seilforening går til innkjbp av en Uåtges
(alternativt leier).
Bakgrunn for forslag er et ønske om at F.S skal få en
klasse av Melges. Det er et ønske å få tidligere jolleseilere
av foreningen aktive igjen, og at de kan få mulighet til å
seile i et Melgesteam på 5-o seilere. Det er foreslått at all
økonomi styres av foreningen. Teamet skal betale en leie
forslagsvis 5-6000 kr. pr. person. prosjektet bør også klare
å skaffe sponsormidler. Min. kr. 30.000
Det bør være et støtteapparat rundt båten med oppgaver
som vedlikehold, coaching og delta under trening.

Styret er positive til at det jobbes videre med prosjektet.
En komitd utarbeider forslag til foreningens årsmøte i februar
20t0.

3b. Barn og ungdomssatsing.
42109 | Ble ikke videre diskutert. Besluttet under aktiviteter å

43t09

fortsette tirsdagen på Slippen, samt sommerskolen.

4.Fredrikstad Seilforenings hederstegn i gull.

Forslag om å innføre F.S. hederstegn igull til personer
som har gjort en betydningsfull innsats for foreningen.
Denne kan deles ut til flere personer, i tillegg til
nåværende innsatspris.
Kandidater bestemmes av styret, og deles ut under
årsmøte.

Æresmedlem. Styret ble anmodet om å tenke gjennom om
vi har kandidater til å bli utnevnt til æresmedlem av
Fred rikstad Seilforening.
Styret er positive tilforslaget, og det nedsettes en komit6
som kommer med innstilling til evt. kandidater.
Æresmedlem kan kun utnevnes ved årsmøte i foreninqen.
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5. Foreløpig regnskap 2009.
Foreløpige regnskapstall for 2009 ble gjennomgått.

6. Budsjett 2010.
Foreløpig budsjett. De som er ansvarlige for komiteer ble

bedt om å tenke gjennom postene og komme med innspill

til neste styremøte
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