
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra styremøte i Fredrikstad Seilforening den 12. desember 2017 
Kl. 19:00, Andersenslippen 
 
Forfall: Svein Olav, Vetle og Jørgen 
Referent: Bendik  
 

Styremøte nr. 11 / 2017 
Dato: 12.12.2017 kl. 19.00 
Sted: Andersenslippen 
 
 
1 Godkjenning av 

referat 
Enkelte endringer skal gjøres. Disse gjør Bendik og tar med en 
utskrift på neste møte.  

2 Tildeling av 
bryggeplasser  

Morten la frem et grundig forslag over kriterier for tildeling. 
Etter drøfting kom styret til enighet om mindre endringer. Fire 
plasser skal hvert år vurderes. Dette i forhold til om noen 
bryggeplasshavere har for lavt aktivitetsnivå – en ordning som 
er ment å fremme økt aktivitet på og ved anlegget. Etter endt 
sesong skal alle i brygga sende inn et skjema med informasjon 
om hva de har deltatt på og bidratt med for FS.  
 
I kriteriene skal også følgende endring foretas: Fra styrets side 
er det ønskelig at flest mulig båter med plass i brygga brukes 
aktivt i regatta.  
 
I saker som angår tildeling er det en bryggekomite som gjør en 
innstilling, mens det er styret som tar den endelige beslutningen.  

3 Endring av 
medlemskontingent  

Den nåværende ordningen er ikke hensiktsmessig. Dette både 
pga. at den er krevende å administrere, dessuten at den er 
uheldig i forhold til økonomi. Styrets beslutning som skal legges 
frem som forslag for årsmøtet: Ordningen med 
familiemedlemsskap forlates. Heretter vil det kun være mulig 
med enkeltmedlemsskap. Prisen beholdes med kr. 1050.  
 
I fortsettelsen er det viktig å presisere at alle som deltar på en 
regattaaktivitet, må være medlem i en seilforening.  

4 Oppsigelsesbrev til 
Seilmagasinet.  

Det ble på styremøte den 12. oktober besluttet å sende 
oppsigelsesbrev til Seilmagasinet. Det oppsto i etterkant tvil om 
hvorvidt styret var beslutningsdyktig, og noe oppsigelsesbrev 
ble dermed ikke sendt.  
Bendik la nå frem forslag til brev med oppsigelse.  
Det er uklart om det er mulig å si opp magasinet for kommende 
år. Dette fordi det ifølge avtale kan se ut som om oppsigelse 
måtte ha skjedd før 1. november. Styret beslutter at 



 
 
 
 
 

oppsigelsesbrevet skal sendes likevel. Kan hende får vi 
forhandlet frem en bedre avtale.  

5 Økonomi pr. 
november 2017 

Det hadde vært ønskelig med større ryddighet rundt alle 
aktiviteter. Da hadde det vært enklere å settes opp nye 
budsjetter. Slik det er nå ser man for eksempel ikke hvor de 
ulike startkontingentene stammer fra.  
 
Det ble diskutert om FS bør ha flere vips-kontoer, men styret 
kom frem til det motsatte, med kun en konto også i fortsettelsen. 
Derimot blir det viktig å få utskrifter fra regnskapskontoret. 
Dette slik at man kan se hva som har kommet inn av midler på 
datoer det har vært arrangementer. Da vil inntektene kunne 
settes i sammenheng med hver gjennomført aktivitet, og vi vil 
slik få bedre oversikt.  

 
6 Budsjett  Bedriftseilasen har lenge vært en stor inntekt for foreningen. 

Magne Tønnesen har medelt styret at han etter mange år med 
stor innsats trekker seg som ansvarlig. Styret vil forsøke å få 
medlemmer til å engasjere seg, og målet er å fortsette den flott 
tradisjonen.  
 
Båtene er en stor utgift. Bjørn Erik og Bendik skal settes opp 
budsjett. Bjørn Erik kommer tilbake med et forslag om å bytte ut 
to av de eldste båtene. Utgiftene er stadig økende på disse.  
 
FS bruker mye penger på regnskapsførsel. Det er mange som har 
kontakt med regnskapskontoret. Kanskje er det mer 
hensiktsmessig at den kun er regnskapsansvarlig som holder den 
løpende kontakten med kontoret. Dette vil få utgiftene ned, men 
fordrer at alle avdelinger er nøye med dokumentasjon på 
pengebruken.  

7 Regulering - 
Hankøsundet 

Per Olav har hatt møter med Per Andre Hansen.  
FS fremmet et nytt forslag tidligere i år.  De har drøftet at 
forslaget griper inn i interessene til grunneiere. Styreleder tror at 
samarbeid og dialog med alle parter er svært viktig, og at dette 
kan bidra til en snarlig løsning.   

 
Ved Hankø Marina har kommunen en liten tomt. Noen i FS har 
ment at foreningen bør eie den tomten, men dette har ikke vært 
en offisiell holdning fra tidligere styrer, ei heller er dette 
innstillingen til dette styret. Heller bør foreningen sikre seg 
bruksrett ved store arrangementer.  

 
I saken må FS regne med en del utgifter i tiden som kommer. 
Graden av dette er blant annet avhengig av hvordan kommunen 
stiller seg til formålsgrenser og eventuelt et krav om 
detaljregulering. Styret må varsle årsmøtet om de eventuelle 



 
 
 
 
 

kommende utgifter, samt få møtets bifall til å ta ut midler til 
disse.  

 
 
 

8 Foreningens lover  Foreningens lover må endres i tråd med NIFs regelverk. Knut 
Bøymo har sagt seg villig til å gjøre dette arbeidet. Styret ga sitt 
bifall til dette. Forslaget legges frem på årsmøtet.    

9 Luftstrekk Det er antydet kostnader på kr. 150 000. Dette er for mye, og det 
besluttes at flere tilbud skal innhentes.  

10 Båtansvar  Beslutningen fra forrige møte endres. Dette diskuteres på neste 
styremøte. Barn og ungdom legger frem et forslag, som tas opp 
til behandling på et senere styremøte.  

 
11 Budsjett tur og hav Endring av beslutning fra forrige møte, og i budsjettet endre 

ordlyden til for eksempel: kr. 10 000 til foredragsholdere mm.  
.  
 

 
 

 
 

 
 


