
Fredrikstad Seilforening 
Protokoll fra Styremøte, Slippen 23. august klokka 19:00.  

Til stede: 
Endre, Vidar (via Teams), Magnus, Atle, Jørgen, Sandra, Petter, Anstein

Forfall: 

 
 

1. Referat fra styremøte 21.06.21
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.

2. Status etter sommeren (kort)
Økonomi  
Vidar orienterte om den økonomiske tilstanden. Vidar sender faktura for 20 
båter til NKS

Barn/ungdom 
Magnus orienterte om barn og ungdomsavdelingens arbeid, gjennomførte og 
planlagte regattaer. 3 RS Fevaer er lånt ut til Hamar, mot at de kjøper nytt 
storseil og genaker

Regatta 
Anstein orienterte om onsdags regattaene. Både Lera og Skjæløy og Slippen er 
i gang med høstserien. NM Shorthand arrangeres 4 og 5 september. Baneseilas 
og distanse. Onestar arrangeres 11 og 12 septenber.

Slippen
Skilt er innkjøpt. Atle tar kontakt med Skjærgårdsbrygger for å avtale høstens 
vedlikeholdsarbeid, tiltaksrapport Arbeidet begrenses av bryggens levetid, og 
arbeidene baseres på at bryggen skal «leve» ett år til.

3. Naboavtale-/ ekstraordinært årsmøte. 
Forslag til vedtak: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 7 september
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes

4. Avtale om utlån av First Class til Ungdomsarbeid
Forslag til vedtak: Båten lånes ut til Cafe Hanco.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.

5. Parkeringsforhold på Andersenslippen/Sonderinger mot 
kommunen Anstein



Anstein har sendt søknad til Fredrikstad kommune. Vi vil vurdere døgnleie, og 
kommunen er velvillige til dette. Anstein jobber videre med dette, og ser om vi
kan benytte samme system som foreningen i Øyenkilen med parkeringskort.

Forslag til parkeringsavtaler for båter på Slippen Endre

Endre har laget et forslag til avtale. Forutsetningen for å parkere båter her, er at
de er medlem av FS, og bruker båten aktivt. Det skal henges et skilt på båten 
som bevis for at man har betalt. Endre jobber videre med saken, Endre sender 
forslag til avtale til styremedlemmene.

Forslag til samarbeid med parkeringsselskap Endre
Utgår

6.  Samarbeid med HYC/ KNS    Magnus
Samarbeid med HYC er verdifullt, spesielt ved store arrangementer. 
Bedriftsseilasen bør legges til HYC 

7. Rutiner rundt behandling av utstyr og melding av feil, mangler 
og havarier. Ansvarsområder.
Forslag til vedtak: Det må lages oppslag slik at alle vet hvem som har ansvaret 
for de enkelte ansvarsområdene. Endre sender ut forslag liste.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.

8. Behov for utskifting av båtparken. Ny RIB? Magnus
Peder Nergaard skal selge en rib, med henger og jollestativ.
Magnus forslår at vi selger den minste Brig og, og dersom det er mulig, kjøper 
ribben til Peder. 
Forslag til vedtak: Magnus gis fullmakt til å forhandle med Peder.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes

9. Status for brygge på Garnholmen
Ref mail fra Magnus Hedemark:

Hei, En liten oppdatering vedr bygging/gjenreise brygge på Garnholmen. Vi har god 
dialog med kommunen og forventer byggestart så fort de siste tekniske tegningene er 
ferdigstilt. I samråd med kommunen skal bryggen stå ferdig før årsskiftet. Vi har med 
oss Bryggeservice AS, som hjelper oss med de siste tekniske tegningene og bygging 
av bryggen. Tusen takk til alle dere som bidrar. Jeg gleder oss stort til å få på plass 
bryggen og arrangere Seilsportsliga stevne på Garnholmen 2022. Fortsatt god sommer,
ta gjerne kontakt hvis spørsmål. Jeg kommer tilbake med dato for byggestart så fort 
dette foreligger!



MVH Magnus 

Områdeplanen.
Saken er i gang igjen. Per Bjar er leder i saken. Endre ønsker i utgangspunktet
ikke å være foreningens representant, men fortsetter inntil videre som før.

10.Medlemmer som ikke gjør opp for seg.
Det bør presiseres at alle som bruker foreningens fasiliteter og utstyr skal være 
medlem av FS. Dette legges ut på FS hjemmeside.                                              
Forslag til vedtak: Medlemmer som ikke betaler medlemsavgift, fjernes fra 
medlemslistene.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes

11. Avtale med Vindskift 
Forslag til vedtak: Samarbeidsavtale signeres. 
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes, Avtalen ligger på dropbox.

12.Eventuelt 

Forespørsel fra Siri Syversen vedr. opprettelse av et 
ungdomsteam Ifbm «VM Halvton 2023»
Forslag til vedtak: Jørgen snakker med Trond, Bendik og Jan Olav om de er 
interessert i å lede prosjektet.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.

Oppsigelse av båtplasser. 
Forslag til vedtak: Atle foreslår hvilke det gjelder, og dette tas opp som egen 
sak neste møte.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes.

Møtet ble avsluttet 21:15

20.


