Referat fra styremøte i Fredrikstad Seilforening den 23. januar 2018
Kl. 18:00, Andersenslippen
Forfall: Ingen
Referent: Bendik

Styremøte nr. 1 / 2018
Dato: 23.01.2018 kl. 18.00
Sted: Andersenslippen
1

2

Godkjenning av
referater fra forrige
styremøte og
seminar
Bryggeplasser

Godkjent og underskrevet

Søknadsfrist er satt til 10. februar. Det er 39 båteiere som har
søkt. Det er få nye krefter med regattainteresse som foreløpig
har meldt sin interesse. Det blir stilt spørsmål ved om det er
fordi det er så liten aktivitet i forhold til onsdagsregattaene.
Meddelelses-frist blir: 1. mars.
Morten legger frem sin innstilling for styret. Ut ifra dette er det
styret som tar den endelige beslutningen. Beslutningen gjøres ut
i fra kriteriene som styret har bestemt.
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Medlemskontingent Det er for tilfellet 314 registrerte medlemmer, hvorav den
betalende medlemsmassen er 240.
FS fått inn ca. kr. 201.200 på medlemskontingent.
Det blir spennende å se hvilke ny og bedre avtale vi kan få med
Seilmagasinet, da dette vil være avgjørende for inntektene FS
får fra medlemskontingenten.
KNS har en ordning med digitalt abonnement tilknyttet
medlemskap – kan hende vil dette også være en god ordning for
oss. Særlig dersom vi kan få fremforhandlet en god pris også på
papirutgaven – en avtale der det enkelte medlem faktureres
direkte av magasinet selv. Dette vil spare oss for mye tid til
administrasjon.
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Seilmagasinet
Økonomi
Budsjett

Se ovenfor
Se punkt 3, 6 og 12.
Avdelingene la frem sine forslag. Dette ble drøftet og et
foreløpig budsjett ble utarbeidet. Det jobbes videre med dette
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Hankøsundet
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Foreningens lover
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Innkalling årsmøtet
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Stoff til
Seilmagasinet
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Eventuelt

frem mot årsmøtet. Styret kommuniserer pr. tlf. og epost frem
mot møtet.
Jørgen og Per -Olav har hatt møte med Per Andre. Det har vært
positive samtaler med noen av grunneierne som er involvert i
planarbeidet.
En utfordring kan bli å få bragt klarhet i samsvar mellom tomteog formålsgrenser. Dersom foreningen skal bære kostander for
dette, så kan dette bli for kostbart for oss.
Per Olav har sendt skriftlig henvendelse til Anna Auganes i
Fredrikstad Kommune. Han følger opp dette for å få konkrete
svar.
Utkast til ny lov er utarbeidet av Per Olav. Knut Bøymo har sagt
ja til å gjennomgå utkastet og utarbeide endelig forslag til
årsmøtet. Forslaget legges ut på hjemmesiden, slik at de som
ønsker kan se gjennom og eventuelt komme med kommentarer.
Det er ikke gjort noe med ordlyden som i praksis endrer på noe
ved driften av foreningen. Imidlertid er det formelle i orden.
Knut kommer på årsmøtet til å kunne svare på spørsmål om
lovendringene.
Dato for møtet er torsdag 15. februar. Innkalling skal sendes
innen 29. januar. Lovendringen legges ved innkallingen.
Det skal fylles en side i hver av de seks utgavene. En e-post er
sendt ut om dette. Førstkommende torsdag er deadline. Aktuelle
saker blir nevnt, eksempelvis: intervjue deltagere på barn og
ungdom, medlemmer som er med på mange aktiviteter, et
leserbrev, litt om sommerskolen etc.

Oda og Snuppa

Dette er på trappene. Heidi og Vetle jobber med saken. Et slikt
arrangement vil kunne gi FS både inntekter, samtidig vil det
være et positivt løft. Slippen kan bli for lite, og vi må ha et
større sted. Det kommer blant annet forslag om Phønix.
Mulige datoer for gjennomføring: første, åttende eller femtende
mars.

Kællen Cup

En båt er solgt, og ute av foreningen. Dermed hadde det vært
ønskelig med en ny båt. Det bør være minst tre båter i et slikt
opplegg. Noen har ytret at båtene er dyre, og at det kanskje
hadde vært bedre med mindre og billigere båter. Samtidig er en
side av saken at båtene må tåle forholdene som ofte råder i
foreningens farvann, slikt sett er den valgte båttypen egnet. I
tillegg er det også medlemmer som allerede har investert i de to
eksiterende båtene.
Tidvis har ikke vedlikeholdet av båtene vært så godt. Det har
vært rot i utstyret og grodde båter som ikke har latt seg seile.
Dermed må det komme på plass en bedre organisering av dette.

Styret kommer til å prioritere at disse båtene får plass i brygga.
Årsfest

Årsfest – planlegging fortsetter. Dato forslagsvis: 16. mars?

Ressursgruppe for
regattavirksomhet

Torsdag i uke fire skal gruppen ha et møte. Alle interesserte er
velkomne. På møtet skal oppgaver for den kommende sesongen
fordeles. Dessuten skal det bringes klarhet i hvilke
arrangementer som skal videreføres.
Jørgen opplyser om at nye kontrakter må inngås for flere
arrangementer.
Svein – Olav informerte om at Hankø RW kanskje skal bli
større. Vår deltagelse med ressurser i forhold til dette er
uavklart. Noen deltagere var kritiske til gjennomføringen. Men
dette sannsynligvis ikke i forhold til vår innsats.
Når det gjelder Two Star forsøker Svein - Olav å forlenge
kontrakten med sponsor. Dato for seilasen er ikke bestemt, men
blir sannsynligvis helgen etter Færderseilasen.
Deltagerantallet stabilisert på ca. 50 båter.
Det kommer frem forslag fra Vetle om alternativ sponsor.

Politiattester

Politiattester er ok for de som er involvert hos barn og ungdom
pr. nå. Knut tar ansvar for at dette er i orden til våren.

Valgkomitéen

Styret innstiller medlemmer til valgkomitéen, årsmøtet velger.
Som nytt varamedlem ble flere aktuelle kandidater nevnt. Disse
kontaktes får å avklare om de ønsker å stille som kandidater.
For øvrig er det aktuelt at 3 av de sittende medlemmene i
valgkomitéen tar gjenvalg. Styret avklarer sin endelige
innstilling av medlemmer i valgkomitéen frem til årsmøtet.

