Referat styremøte Fredrikstad Seilforening 11. mai 2017
Kl. 19:00, Andersenslippen
Forfall: Bendik, Morten
Referent: Vetle
Sak Tekst
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Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 20.4.17 og
ekstraordinært styremøte 7.5.2017

Ansvarlig

Godkjent med følgende presiseringer:
Bjørn leverer forslag om posisjonsliste – hvilke funksjoner som trenger
politiattester, til neste styremøte.

Bjørn

Beløp er kr. 15.000 for jolleseiler (Kristoffer).
PS fra kasserer Jørgen: Seileren må vise til bilag for å få utbetalt gitt sum.
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Informasjon etter møte med ansvarlig for Bedriftsseilasen
Sture redegjorde for møtet med Magne Tønnesen, ref. epost av 10. mai.
Drake-båtenes eiere må varsles if. å flytte båtene før Bedriftsseilasen.

Morten

Fra møte med Bedriftsseilasen:
4 båter opp lørdag og 4 opp søndag – med et ønske om at disse båtene skal stå
samlet til slutt, på stranda. Ferdig med løft kl. 16:00.
Det gis unntak fra parkeringsbestemmelsen på nedsiden av bommen til en bil.
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Oppnevning av nestleder til styret
Sture har orientert leder for valgkomiteen. Sture avstemmer med leder av
valgkomiteen if. Eivinds situasjon. Jørgen trer inn som nestleder gitt at Eivind
ikke kommer tilbake.
Hankø Race Week og Kællen Cup (her foreligger det en komite, som jobber
med en samarbeidsavtale med FS som skal styrebehandles) ble nevnt som
viktige arrangement som Eivind holdt i.
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Status fra komitéene
Barn og ungdom
Ca. 20 på listene og god interesse ifm. treningene på tirsdag. Bjørn jobber med å
styrke trenerkapasiteten og har et konkret navn her, da det er utfordrende å lære
så mange nye å seile.
Halvparten av plassene til sommerklubben er allerede solgt.
Vedtaket om at båter kan bli liggende ute betyr at båtene må slipes, primes og
stoffes, noe som har en kostnad på ca. kr. 26.000 for alle de fire båtene. Dette
innvilges og posteres under båtvedlikehold.

Sture

Regatta
Det opprettes en mannskapsbank som publiseres på FS nettside.

Vetle

Tur og hav
Agenda for tur og hav kommer til høsten, hvor det planlegges flere arrangement.
Kommunikasjon
Vetle gir tilgang til Facebook og FS nettside til Heidi – og ev. andre
komiteledere etter ønske. Ellers oppfordres det om å tipse Vetle om aktuelle
hendelser osv. som ønskes kommunisert.
Det opprettes et rutinemessig, månedlig nyhetsbrev.

Vetle

Sak vr. offentliggjøring av bilder tas opp på neste styremøte.
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Regnskap/budsjett
Det etterlyses et bedre system for å fange opp hvem som betaler via Vipps if.
avsender og riktig oppdrag/avdeling.
Regnskapet ønskes tilsendt styret min. to dager før styremøter.
120 medlemmer har betalt av et totalt medlemsantall på 276 p.t. etter tredje
gangs purring. Jørgen ajourfører både medlemsliste til Seilmagasinet og
forsikring.
Må tas opp/jobbes med: Gjennomgang av medlemssystem, priser og
medlemstyper, ref. medlemskap for unge.
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Oppsummering etter styreseminar 20.4. - veien videre
Utsettes til et senere styremøte over sommeren.
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Eventuelt
Styremøtet 15. juni flyttes til 14. juni kl. 18:00.

Jørgen

