
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat styremøte Fredrikstad Seilforening 14. september 2017 
Kl. 19:00, Andersenslippen 
 
Forfall: Lars Næshagen  
Referent: Bendik  
 
 

Sak   
1 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referatet ble sendt ut pr. epost. Det var ingen kommentarer til dette. Følgelig ble det 
godkjent.  

 

2 Status fra komitéene – samt nytt skjema fra regnskapskontoret 
 
Regatta ved Svein Olav:  
FSS står for mange arrangementer. Generelt er det en nedgang i deltagelse i flere av 
dem. Denne nedadgående tendensen gjelder i hele landet. Det er svært mange seilaser 
som kjemper om de samme deltagerbåtene. Svein Olav informerte også om at det er 
utfordringer i forhold til å få med tilstrekkelig frivillig innsats rundt regattaene. Han 
mener FSS bør kutte ned på antallet arrangementer, for heller å gjøre noen få ting 
veldig bra. Svein nevner særlig at Hankø Race Week peker seg ut som et mulig 
satsningsområde. Dessuten at båter med særlig lokal forankring bør videreføres, 
eksempelvis IOD-klassen.   
Barn og ungdom 
Ansvarlig melder om mye positivt som har skjedd så langt denne sesongen. Det kan 
nevnes sommerskole i to omganger, med totalt 78 barn som deltagende. Videre om vel 
gjennomført Østfold Cup. Her deltok så mange som 40 båter. På tirsdagstreningene har 
det vært innom ca. 40 barn, med anslagsvis 20-25 fast på trening. 22 nye barn har 
meldt seg inn i foreningen.  
I samarbeid med Norges Seilforbund skal det gjennomføres strandrydding. På vinteren 
planlegges noen sammenkomster, slik at barna opplever kontinuitet i forhold til gruppa 
og foreningen. Blant annet er klatring i hall på tapetet.  
Slippen 
Morten fortalte om mye utleie av lokalene, og at mye er forhåndsbestilt for lang tid 
fremover.  
Krana er fortsatt kilde til mange utfordringer – tilsynelatende er det ofte både 
medlemmer og ikke-medlemmer som ikke gjør opp for seg.  
I forhold til opplag er det også problemer. Folk avtaler ikke at båter hensettes, slik at 
foreningen ikke har oversikt over hvem som eier båter. Dessuten er det også båteiere 
som unndrar seg betaling. En ide er å legge ut forespørsler om eierskap til båter på 
hjemmesiden og Facebock.  
Det kommer inn mange småbeløp via VIPS, men det er utfordrende å vite med hvilken 
hensikt beløpene er betalt inn. Dermed er det uklart hvor mye som egentlig kommer 
inn på gjesteplasser.  
Gunnar Rosseland klipper jevnlig gresset og gjør slik en betydelig innsats.  
Morten melder at Jørgen stadig tar tak i mye på Slippen. Dette både i forhold til 
regnskap og den daglige driften.  
Det må i nærmeste fremtid planlegges for fordeling av plasser for neste sesong. 
Det har kommet inn flere ønsker om kontrakter for mer enn to år. Dette 
kommer til å bli vurdert.  
 
 

 



 
 
 
 
 

Tur og hav 
Skal ha planleggingsmøte den 20 sept. Komiteen har flere medlemmer som 
bidrar. Det er mange som ønsker enda mer lokalt fokus for foredrag mm. I 
tillegg blir kanskje Vestlandet som utferdsmål.  Heidi ønsker noen 
retningslinjer i forhold til hvor mye som kan brukes på hennes arrangementer.  
Heidi ser også behovet for ytterligere satsning på en «jentegruppe». Dette både 
med tanke på tur og regatta.   
Media  
Medlemslister blir publisert fortløpende. Forespørsel har blitt ytret om 
mannskapsbørs, dette både rettet mot frivillig hjelpemannskap og på som 
mannskap på regattabåter. Vetle skal se nærmere på dette.   
Vetle skriver nyhetsbrev, og han oppfordrer flest mulig til å komme med bidrag til 
dette.  

3 Regnskap og budsjett 
Utfordring: Det er mye som kommer inn som man ikke vet hvor skal føres. 
Dette gjør at det blir uforholdsmessig krevende for Jørgen å ha oversikt over 
økonomien. Det oppfordres i forhold til dette at alle med ansvarsområder leser 
nøye på infoskriv som Sture har sendt ut via epost.   
 
Jørgen minner også om at vi som forening ikke kan ha ansatte. Da må vi betale 
moms. Dette gjelder blant annet sommerskolen.  
 
Båtene er en svært stor utgift, og Jørgen ønsker i utgangspunktet et mer 
detaljert system der timetall og forbruk blir ført opp. Det var delte meninger om 
det, da det kanskje ikke fungerer å få til dette i praksis i en virksomhet drevet av 
frivillige.  
 
Sture og Jørgen skal snart ha et møte med ØKO-DRIFT, og håper der å få 
veiledning for gjennomføring av korrekt postering mm.  
 

 

4 Tidspunkt og agenda for styreseminar høsten 2017 
Det planlegges for en strategisamling en lørdag, med møte formiddag og 
middag på kvelden i november. Den 25. november settes av. Gunhild lager et 
forslag. 
 
 

 

5 Fastsette dato for årsmøte 2018 
Fastsatt til torsdag 15. februar 2018. 
 

  

 

6 Eventuelt  
Hankøutbygging  
Viser til brev fra Jørgen og Bendik med forslag til FS tilnærming hvor 
kommunen har respondert. Saken ble drøftet og Sture jobber videre med saken. 
Mer informasjon om hvor saken står kommer på neste styremøte.  
 
Inkassosak 
True Heading inkassosak 
Saken står foran forliksrådet. Sture sjekker med inkassobyrå for prosessen 
videre. 

 



 
 
 
 
 

 
Oppsigelse av tinglyste båtplasser 
Advokat Morten Jansson settes på denne saken. 
 
Seilmagasinet  
Seilmagasinet ønsker å lage en reportasje om Fredrikstad Seilforening. Det er et 
ønske om å finne medlemmer som har vært med i foreningen i flere år. Flere 
personer ble foreslått til Sture. 
 
Årsfest 
Dato bør fastsettes så tidlig som mulig slik at flest mulig kommer. Videre bør 
den tydelig annonseres slik at alle får mulighet til å komme. En mulighet er at 
årsmøtet etterfølges av årsfesten. Dette har tidligere blitt gjort.  tidlig slik at 
fleste mulig kommer. Tydelig annonseres. Det var mange som ikke visste om at 
det skulle være fest. Burde festen vært ved sesongavslutning? Har også vært 
tidligere med årsmøte først, så fest i etterkant av møtet.  
 
Årsmøtesak 
Å rydde opp i rotet med medlemsavgiftene.   
 
Skryt til de som står på ekstra 
Det kommer forslag om at de som gjør noe ekstra bør få litt mer 
oppmerksomhet - gjerne på foreningens hjemmeside, eventuelt i Seilmagasinet. 
Sture og Vetle vil se nærmere på dette.  
 

7 Saker til oppfølging Ansvar 
 Hankøutbyying – følge opp videre fremdrift 

 
Sture 

 Videre samarbeid med ØKO-DRIFT – for å bedre rutiner 
 
 

Jørgen  
og 
Sture 

 Skryt - hyggelig omtale av ildsjeler på hjemmesiden osv.  Sture 
 Sende ut referat og eventuelt justere dette i tråd med innspill 

 
Bendik 

 Årsfest – dato og opplegg 
 

Sture 

 Fordeling av bryggeplasser Morten 
 Inkassosak  

 
Sture 
og 
Jørgen 

 Hvor mye kan Heidi bruke av penger på foredragsholdere og bevertning -  på 
tur og hav? 

Sture 
og 
Jørgen 

 Seminar – utforme forslag til lokalitet og bevertning Gunhild  
 Mannskapsbørs  Vetle  

 


