
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra styremøte nr. 2 i Fredrikstad Seilforening den 28. februar 2018 
Kl. 19:00, Andersenslippen 
 
Forfall: Vetle 
Referent: Bendik  
 

Styremøte nr. 2 / 2018 
Dato: 28.02.2018 kl. 18.00 
Sted: Andersenslippen 
 

1 Godkjenning av 
referat nr. 1 fra 
forrige styremøte 

Referatet er godkjent, Bendik tar med  utskrift til neste styremøte 
for signering.  
 

2 Status tildeling av 
plasser i brygga og 
strømutgifter til 
båter i opplag 

Morten informerte om innstilling til bryggeplasser. Styret ga sin 
tilslutning til Mortens forslag.   
 
Det ble drøftet hvordan man kan ha kontroll på strømutgifter til 
båter både i opplag og i vannet. Det ble foreslått at en fast pris kan 
betales av de som ønsker ladestrøm og elektroverktøy. Fast 
tilkobling til oppvarming er ikke tillatt.   
  
Morten vurderer dette og kommer med et forslag.  
 

3 Min Idrett Det har hersket en forståelse om at vi betaler kr 117 per medlem til 
Min Idrett – som synes meget dyrt.  
Jørgen oppklarte dette. Summen beror på en merutgift i forbindelse 
med utsending av papirfakturaer i 2017. Det kommer ikke til å bli 
gjort i år.  

4  Seilmagasinet  Det må gjennomføres reelle forhandlinger med sikte på å få til en best 
mulig avtale. Jørgen, Knut og Bendik tar dette ansvaret.  

5 Orientering 
økonomi 

Det blir nye rutiner for kontering og attesteringer. Per Olav skal ta 
ansvaret for opplegget og at dette blir gjennomført.  
Konteringen gjøres av den som har ansvaret for det aktuelle 
området i styret. I tillegg av skal bilaget kontrasigneres av 
ytterligere et styremedlem.  
Kasserer tar med fakturerer for signering på styremøtene.  

6 Forsikringer Det kan se ut som foreningen har uforholdsmessig store utgifter 
til forsikringer. Knut, Bjørn Erik og Jørgen tar ansvaret for å 
kartlegge hva som skal være forsikret og i hvilken grad. Dessuten 
innhente tilbud fra flere forsikringsselskaper.  

7 Hankøsundet  
 
 

Per Olav ga en kort orientering om status for områdereguleringen. 
Kommunen har tatt ansvaret for å kalle inn til et møte den 15. 
mars. Der vil også en representant fra Statens Vegvesen delta. Det 
er å håpe på at Vegvesenet kommer til å avklare flere viktige 
forhold. Dette vil vesentlig kunne forenkle prosessen.  
 



 
 
 
 
 

8 Stifternes 
Pokal/Årets seiler 

Det ta sikte på å etablere en komité som tar tak i å dokumentere 
historien rundt både Stifternes Pokal og Årets Seiler. Herunder 
spesielt å rekonstruere boka som fulgte med Stifternes Pokal 
tidligere, samt hvem som har vunnet pokalen opp gjennom årene. 
Det kan også diskuteres om komiteen også skal fremme forslag til 
prisvinnere.    
Styret har også et ønske om at komiteen kan vurdere utmerkelsen: 
Årets seiler. Bør den smelte sammen med den førstnevnte prisen? 
Komiteen skal også ta ansvaret for bøker og retningslinjer. Det ble 
vedtatt at Knut Åsle skal forespørre Lars Erik om han kan påta seg 
rollen som leder for en slik komité. 

9 Oda og Snuppa Det ble skissert noen mulige tidspunkt på siste styremøte. Endelig  
tidspunkt og sted må snart bestemmes.  
Hvor? 
Phønix 22. mars og 5. april er bestilt. Dette er ikke dyrt, kanskje 
2.000 kroner. Det bør også være en eller annen form for servering.  
Vi må ha som mål at det komme minst 200 mennesker.  
Are og Vetle ansvar for tid, sted, pris og bestillinger. 
Man må få klarhet i kostnadene før inngangsprisen kan fastsettes.  
 

10 Årsfest 
 

Det ble drøftet noen mulige tidspunkt på forrige styremøte. Endelig  
tidspunkt og sted må besluttes.  
Line, John og Inger tar ansvar for å planlegge en årsfest. De skal 
peke ut en fredag i april – dette fortrinnsvis så sent at det kan 
komme båter. John Hatch har skjenkebevilling og tar ansvar for 
dette.  
 

11 Regatta Regattasjefer må utpekes og komiteer må etableres. John har dette 
ansvaret.   
 
Bedriftsseilasen gjennomføres vanligvis første helg i juni. 
Alt er ikke helt på plass enda.  
Petter Antonsen er villig til å bidra. John er i gang med 
planlegging.  
 
TwoStar.  
Den 14. – 16. juni.  
Det jobbes med sponsor.    
 
Jørgen skal ta ansvar for opptelling av premier, oversikt over hva 
vi trenger og hva hver regatta bruker.  
 
One Star: Her må foreningen ha selv sitte igjen med overskuddet. 
Ny avtale må utformes og signeres.   
 
Per Helgesen har påtatt seg ansvaret for Homlungen-seilasen.  
 
Det stilles spørsmål ved hvordan vi skal forholde oss HRW. For 
gjennomføring av dette må ansvarlig person ha gjennomført 
arrangørkurs 3. Det er det ikke mange som har, og det er 



 
 
 
 
 

usikkerhet hvorvidt foreningen har noen som kan stille. Det må 
komme til en rask avklaring.   
 
Seilsportsligaen:  
Klubbens deltakelse ble diskutert.  
Det ble ikke tatt noen beslutning.  
 

12 Møtekalender, 
styremøter 

Regnskapene behøver kun en gjennomgang hver tredje mnd. 
Fortrinnsvis ved utgangen av: mars, juni osv.  
Kommende styremøter:  

• 10. april (Her må noen fra regattakomiteer også møte)  

• 30. april. Her må planleggingen av Bedriftsseilasen være 
klar.  

• 11. juni (siste før ferien)  

• 20. august  

• 24. september  

• 29. oktober 

 
Det kan komme endringer  
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Eventuelt  
 
 

Fakturering av båtplass til Egil Norli AS.  
Styret besluttet å foreslå for Egil Norli AS at de belastes kr 
100.000 for en fem-års avtale.  
Mortens skriver et utkast til avtale og tar med denne på neste 
styremøte.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


