
Fredrikstad Seilforening 
Protokoll fra Styremøte, Slippen 21. juni klokka 19:00.  

Til stede: 
Endre, Vidar, Magnus, Atle, Jørgen, Sandra, Petter

Forfall: 
Anstein, Jan-Olav 
 
 

1. Referat fra styremøte 10.05.21
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.

 
2. Avtale med Solhøi- medlemsmøte  

Endre gikk igjennom det siste justerte avtaleforslaget. 
Forslag til vedtak: Styret leser igjennom dette avtaleforslaget og melder 
tilbake til Endre snarest.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.
Godkjent avtale tas opp i ektraordinært årsmøte 16/8-21

3. Aktivitet i avdelingene  
Slippenansvarlig tok opp problemet med parkering fra utenforstående.
Endre tok opp forholdet med bodene på loftet.
Forslag til vedtak: Det settes opp skilt ved bommen og ved innkjøring.
Jørgen og Atle ser på en ordning med å få til et ryddig loft, foreslår en 
løsning med bodene. 
Forslag til vedtak godkjennes.
Barn og ungdom: Sommerskole uke 26 og 27.
Vidar tok opp kostnadene med Tractrac i Twostar.
Forslag til vedtak: Anstein får i oppdrag å undersøke alternativer.
Forslag til vedtak godkjennes.

 
4. Sommerens regattaer  

1. Premiebehov 
Endre tok opp kostnadene ved premier, og foreslo å endre leverandør 
til en rimeligere variant.
Barn og ungdom ønsker å fortsette å bruke Magnor glassene, mener 
det er en god kultur for dette som er innarbeidet i foreningen.
Forslag til vedtak: Foreningen sjekker med Hadeland, fortsetter med 
kvalitetsglass.
Forslag til vedtak godkjennes. 

5. Søknad om framleie av tinglyst plass. 
Nabo Jens Klev ønsker å leie/låne plass av Helgesen som har to 
tinglyste plasser.
Forslag til vedtak: Søknaden avslås, og det sendes faktura til Helgesen 
på vedlikeholdskostnader.
Forslag til vedtak godkjennes.



           6.  Forslag om innkjøp av joller for utlån
Forslag til vedtak: Det kjøpes ikke inn joller
Forslag til vedtak godkjennes.
First Class 8. 
Forslag til vedtak: Stian og Helge kontaktes for å høre hva planen med 
båten er.
Forslag til vedtak godkjennes.

 
7. Tilbud om redningsutstyr/ hjertestarter

Forslag til vedtak: Hjertestarter kjøpes inn.
Forslag til vedtak godkjennes.

 
8. Forslag om innkjøp av sikker PC til kontoret 

Forslag til vedtak: Ny stasjonær PC kjøpes inn.
Forslag til vedtak godkjennes.

 
9. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet 21:15


