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Referat fra styremøte 28. februar 2017, kl. 19.00, Andersenslippen 
 
 
Forfall:    Eivind Rubinstein, Heidi Rian og Gunnhild Rossnes 
Referent: Bendik Nystrøm 

 

1. Innledning og presentasjon av nytt styre  

Ny formann i Fredrikstad Seilforening, Sture Vang, ønsket velkommen til nytt styre.  

Samtlige fremmøtte medlemmer presenterte seg.  

2. Gjennomgang av protokoll og oppfølgingspunkter etter årsmøtet, inklusive 
budsjett 

Dette har kommet formann i hende for kort tid siden - ei heller har andre i styret hatt 
dette tilgjengelig, dermed ble punktet utsatt til neste styremøte.   

3. Overordnet gjennomgang av oppgaver i gruppene og opprettelse av komiteer  

Sture ønsket at samtlige hadde en gjennomgang av igangsatt arbeid, ansvar og 
opprettelse av komiteer.  

Barne- og ungdomsgruppa 
Bjørn Simensen er valgt til nye leder av denne avdelingen. Bjørn kunne meddele at 
det er opprettet en komite. Den består foruten ham selv av følgende medlemmer: 
Jørgen Oksmo, Thomas Oksmo, Lars Næshagen, Bendik Nystrøm, Torleif Sørlie, 
Morten Rustad, Helge Rognevær og Are Eklund.  
 
Komiteen hadde sitt første møte i midten av februar. Der ble flere saker behandlet.  
Dette blant annet i forhold til treninger, kappseilas, sikkerhet, sommerskole, 
vedlikehold av materiell og oppgavefordeling.   
 
Det er også opprettet kontakt med Christer Mortensen, tidligere leder av barne- og 
ungdomsgruppa. Han vil oversende planer mm. til Bjørn.  
 
Bjørn ønsker at vi forut for sommerskolen har fokus på: fakturering, skatt og lønn, 
skriftliggjøring av alle avtaler og retningslinjer for bruk av området og materiell, 
sikkerhet, politiattester, sommerskolen som mulig rekruteringsarena – dessuten i 
forhold til lokal forankring. Alt dette er forhold som Bjørn Simensen vil ha i tanke 
ved dialog med ekteparet Jørstad, arrangører av sommerskolen.  
Jørstad og gammelt styre har gått inn for å øke til to ukers sommerskole.  
 
Flere styremedlemmer utrykte at fjorårets sommerskole hadde liten lokal 
forankring. De fleste deltagerne var feriegjester. Slik fungerte skolen 
tilsynelatende i liten grad som rekruteringsarena for Fredrikstad Seilforening. 
Bjørn hadde en del spørsmål i forhold til organisering av utleie av seiljollene, 
priser mm. Det ble opplyst om at Morten Rustad kommer til å følge opp dette.  
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Lars Næshagen er ny vara i styret. Han opplyste at hans engasjement fremst vil 
være rettet mot barne- og ungdomsgruppa. Han skal være med å ta ansvaret for 
følgebåtene. Dette vil han gjerne at regatta også skal bidra til, noe Svein Moe 
bifalt.  
 
 
Slippen 
Morten Helgesen er valgt til nye leder for Slippen. Han opplyste om at han ikke 
var ferdig med opprettelsen av komiteene, men at ekteparet Bøymo hadde sagt ja 
til fortsatt ansvar for hovedhuset. Dessuten at Håkon Fensbekk hadde sagt ja til 
fortsatt ansvar for utleie av selskapslokalene.  
 
Morten kunne meddele at et fokus for ham er økt aktivitet på området – og rundt 
dette hadde han tanker om: mulig økt utleievirksomhet, kiosk mm.  
 
Det ble drøftet en del rundt krana. Her har det vært utfordringer i forhold til 
organisering og inntektstap Det kom flere forslag, blant annet om styring via mobil 
(Helge Rognevær kan kontaktes om dette). Morten følger opp.  
 
Bendik informerte om at det forrige sesong var problemer i forhold til at 
bryggeplasshavere ikke ga beskjed om når de ikke ønsket å bruke plassen. 
Dessuten at plasser ble lånt ut på privat basis. Morten får tilsendt skriv fra fjorårets 
ansvarlig for gjesteplasser, Håvard Luell Heitmann, vedr. dette.   
 
Fra Bendik har Morten fått oversendt papirer i forhold til brygge, hus, båter mm.  
 
Regatta  
Svein Moe er regattaansvarlig. Han opplyste om at han formelt aldri har opprettet 
noen komiteer, men at de ulike arrangementene har medlemmer som tar ansvar for 
disse.  
Svein informerte om at foreningen er engasjert/har ansvar for følgende 
arrangementer:  
 
 
- Bedriftsseilasen, Magne Tønnesen har ansvar, og har folk med på dette. Med 

hensyn til økonomien fungerer dette ifølge Jørgen godt. Måten dette er gjort på 
bør etterfølges ved samtlige arrangementer.  

- Two Star 
18 – 19 er påmeldt Seilmagasinet engasjert i dette arrangementet. Dessuten 

Hankø Yacht Klubb. John Hatch har ansvaret for dette. Det må gjøres klar 
en avtale med hensyn til bevertning med klubben. Det er Raymarine som er 
nye sponsor for seilasen.  

- Hankø race week 
Halvparten av dette tar foreningen ansvaret for. Knut Bøymo er engasjert i 
dette fra foreningens side. Det vurderes om denne avtalen med klubben er noe 
som skal reforhandles, basert på tidligere erfaringer.  

- 8 Meter R-VM.  
Svein Moe mener at vi ikke har kapasitet til dette. Det kommer 30 båter. FS er 
forespurt om å stille opp på dette, både med følgebåter og mannskap. Båter 



 

3 
 

skal bokseres, løftes opp-ut, osv. Svein har kalkulert dette til ca. 80 dagsverk. 
KNS ønsker at FS stiller opp på ren dugnad.  
Saken drøftes av styret. Det konkluderes med at vi ikke kan stille opp på dette 
gratis, men kanskje vi på en eller annen måte kan være deltagende. Bjørn 
Simensen mener at dette er en god mulighet for å profilere foreningen, i tillegg 
kanskje gi oss inntekter. Et forslag er at sjøspeiderne kanskje kan bistå oss.  
 
Styret skal gjøre noen flere undersøkelser rundt dette – og må til neste 
styremøte være i stand til å konkludere i saken. KNS må få et klart og snarlig 
svar. 
 
Svein opplyste om at han kommer til å være bortreist i tiden for arrangementet.  
 

- NM i Megles. 
Dette har Lars Erik Larsen ansvaret for. Her trengs mer hjelp.  

- Homlungen-seilasen  
Denne er ikke planlagt. Avtalen med Hvaler Seilforening er ikke formalisert. 
Trolig tar Per Helgesen ansvar for dette arrangementet.  

- Klubbmesterskap.  
Dette må planlegges nærmere.  

- Stenbockens minneløp 
Usikkert om dette blir noe av.  

- One Star 
Sannsynligvis Vidar Moe som har ansvaret.  

- IOD-mesterskap 
Knut Bøymo har tidligere tatt ansvaret for dette.  
 
Ellers om regatta 

• Svein opplyser at han ikke ønsker å ta ansvar for det som skjer ved 
regattaarrangementer på land. Dette med tanke på salg av mat og drikke. Videre vil 
han heller ikke ha økonomisk ansvar for seilasene.  

• Kjell Norli er bindeleddet mellom FS og andre seilforeninger.   
• Svein opplyser om at det er vanskelig å få folk til å stille opp på dugnadsarbeid 

slik de har lovet. Dette ønsker han å bøte på ved at lister for påmelding legges ut 
på hjemmesiden. Dette slik at alle kan se hvem som har meldt seg på. Videre håper 
han på at dette kan virke motiverende for medlemsmassen. Vetle Børressen skal 
bidra til at dette blir gjort.   

• Kursvirksomhet – meget bra at Knut Bøymo skal sette i gang med kurs rettet mot 
alle arrangementene. Det virker som det er stor interesse for å delta på kurs. Dette 
blir en rekruteringsarena.  
 
Økonomi  
Jørgen Oksmo er ny økonomiansvarlig. Jørgen kommer til å samarbeide mest med: 
leder, sekretær og ØKO – drift.  Han nevnte flere punkter han vil ha fokus på. 
Blant annet:  
- «Kællen», en båt som vi har hatt for store utgifter på. Det må følges bedre opp.  
- Mer presis føring av utgifter på alle områder. Eksempelvis i forhold til 

regattaer. Hvilke utlegg hører til hvilke seilaser og hva har gått til hva. 
- Drive inn pengene fra True Heading 
- Få inn kontingent fra alle som fortsatt ønsker å være medlemmer. 
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- Rydde opp i medlemsregisteret.  
 
Bekymring: Medlemsavgiften ble satt for lavt av årsmøte, særlig 
familiemedlemskap. Denne er så lav at foreningen knapt sitter igjen med noe. 
Fra fylte 18 må man ifølge Idrettsforbundet selv være hovedmedlem.  

 
Informasjon og media 
Vetle Børressen er ny informasjonsansvarlig. Han vil ha økt fokus på mer og 
presis informasjon til medlemmene. Dette via både Face Book og hjemmesiden. 
Videre ønsker han å opprette en arbeidsgruppe. Han har allerede hatt en del 
samarbeid med Jørgen.  
En mal skal opprettes til siden vår hos Seilmagasinet. Vetle iverer også for at vi 
skal være ute i god tid med innleggene.  
 
Styreleder, Sture Vang 
Ny leder, Sture Vang, ønsker fokus på: 
- Gjennomgang av årsmøtereferatet, saker til oppfølging.  
- Få oversikt over alle komiteer, hvem som har ansvar for hva i foreningen.  
- Få inn de pengene vi skal på alle områder av foreningens virksomhet.  
- Ryddighet i regnskapene.  
- Orden i medlemslistene. FS har 550 registrerte medlemmer, men kun 

omtrentlig 300 som betaler.  
- Områdeplanen, denne blir spennende å følge fremover. Å følge opp dette er for 

mye for styret alene. Derfor må man engasjere en utenfor dette. Det er mulig 
dette blir Per Arne Skjeggestad.  

- Skolere styret, derfor kurs på neste styremøte, som er flyttet fra den 23. til 20 
mars.  

 
 Saker som skal følges opp til neste styremøte:  

 
 

sak ansvar 
Sommerskole Bjørn  
Medlemsregister  Jørgen og Bendik  
Politiattester, barn og ungdom Sture og Bendik  
Sikringsbåter, retningslinjer for bruk Morten, Svein og Lars  
Infoskilt på brygger Morten  
Retningslinjer gjesteplasser  Morten 
Avtale med Hankø Yacht Club vedr. Two 
Star 

Svein og Sture  

Områdeplan, fordele ansvar Sture  
Oppfølging av nøkler  Jørgen 
Skaffe til veie manglende referater fra 
forrige styre 

Jørgen og Bendik  

Påmelding arrangementer/dugnadsarbeid  Vetle og Svein  
Påse at det finnes oversikt over alle 
komiteer, ansvarsområder osv.  

Sture 

Kran, ny organisering  Morten 
 


