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Styremøte på Andersen Slippen O3. november 2OO8.

Tilstede: Endre Steinbru, Grete Norli, Espen Eggen, Kristian Åsle, Arild Amtrup,
Petter Larsen, Inger Lise Fernløf ,Inger Hatch.
Forfall, Henrik Wulff, Nita Ørmen.

Referat nr. O9l O8. Referent Grete Norli.
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NR ANSVAR
Gjennomgang av referat fra styremøteZZ.
september 2008:
KRANKURS:
Det jobbes fortsatt med å finne fram til en som kan
holde kurs.
Det vurderes at det vil være nødvendig å ffi fram et
dokument som bekrefter gjennomført kurs og innhold i
kurset. Endre undersøker hvordan siike forhold
dokumenteres og kvalitetssikres på hans arbeidsplass.

FORSIKRINGER:
Styret skal gå gjennom alle forsikringsavtaler.
Pris, dekning, overdekning.

AL- båten blir tatt opp på land.
Vinterkonserveres, repareres og seiges til våren.

"K,ELLEN" - trenger omfattende vedlikehold.
Sfyret drøfter å lage et eget prosjekt for å ffi satt båten i
stand. Endre kontakter Olav Hals og vurderer videre
hvordan et prosjekt kan settes i gang.

Kan medlerlmer utenfor styret og komiteene trekkes
inn og bidra i vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet?

ARRANGEMENTER:
Ligger ute på foreningens hjemmeside.
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Det er inngått en toårskontrakt med KNS om
samarbeid.
FSF mottar kr. 20.000,- per år for siu bidrag.
Kontrakten er mottatt og blir lagt til oppbevaring i
brannsikkert skap på Slippen.

Bedriftsseilasen:
Evaluering vil komme.

BETALINGSTERMINAL:
Denne vil være klar til neste styremøte.

BRANNSIKKERT SKAP:
Skap er skaffet. Endre og Espen sØrger for at det blir
fraktet ut til Slippen.

SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE
Styret vedtar å gi støne til startkontingent til Axel
Jacobsen for deitagelse i \'\I - Optimist, støttes med
kr. 7.500,-.
Alexandra Treimo får støfte til startkontingent for
kvalifisert deltagelse i Junior Nordisk E-jolle, med kr.
3000,-. Midlene overføres straks Inger Lise ffir
kontonr.

BRYGGA
Høstværet har førttil noen skader på brygga. Arild har
hånd om dette.
Styret arbeider med å finne ut av hva som ble gjort av
avtaler i forhold til bryggeplasser den gangen
foreningen fikk disposisjonsrett til Andersen Slippen.
Dette på bakgrunn av en henvendelse til foreningen om
påberopelse av rett til bryggeplass noe styret /
foreni ikke har hatt kiennskap til.
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Styret ønsker å styrke økonomistyringen i foreningen.
Forslag om å lage regler med håndbok for
gjennomføring.
Spørsmål om avstemming av regnskap pr.kvartal.
Handlingsplan som følger budsj ettet.
Saken følges opp neste styremøte.



39/08 BUDSIETT
Kasserer orienterte om regnskap og budsjett.
Lage utkast til budsjett for 2009
Se på behov for noen endringer på kontoplan for bedre
oversil,lt.
Se budsjett i sammenheng med ønsket om styrket
økonomistyring.
Foreningen har penger til gode i Seilmagasinet etter
One-Star 2008. Det er giort avtale om betalingsplan
som er akseptert.
For oppgjør ay TwoStar er det giort avtale om
fortløpende overføring av inntekter som kommer i
november i forbindelse med påmelding til TwoStar
2049.
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40/08 STYRETS ARBEIDSFORM
Gjennomgang av forslag til ansvarsmatrise for sfyrets
medlemmer.
Viktig med retningslinjer / regler som er greie å
forvalte.
Styret arbeider med å følge opp saken fra årsmøtet
angående bryggereglement.
I arsmøtet 2008, ble styret pålagt å.fumlegg€.å,--
fremlegge for årsmøtet2009, et måldokument, og
to5lag til et eventuelt nytt bryggffi§i6-ment.
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4u08 WEBBEN OG SEILMAGASINET
Viktig at alle medlemmer bidrar med stoff inn til
foreningens side i Seilmagasinet.
Send til Petter og Endre.
Foreningens nye Webside er nå "opp. og går".
Medlemmene oppfordres til å bruke denne aktivt,
komme med bidrag til siden og innspill til innhold
m.m. All informasjon fra styret og komiteer formidles
ut til medlemmene på hjemmesiden.
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EV. Espen informerer om samarbeid mellom Sarpsborg
Seilforenins. Strømstad Seilforening og Fredrikstad
Seilforening. Samarbeidet går på å se om Glomma
Papp, Kostervalsen og Bedriftsseilasen kan gtrøres til en
Crp, ..Nytt møte om dette 2a. september. ttow{.:ttvt::*''

Styret arbeider med å ffi på plass en hovedsponsor for
foreningen. Målet er å ffi en sponsor på plass iLøoet av
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2009.

Kristian tar opp forvaltningen av Two Krona båtene.
- utleieform, hvordan organisere det
- betaling for utleie / lån
- hvordan ivareta skader, behov for vedlikehold

m.m.
Spørsmålet om foreningen vil være tjent med en
materialforvalter som kan ivareta disse oppgavene blir
igjen drøftet.

Utleie av lokalene på Slippen.
Det har vært praktisert å ikke leie ut i sommerhalvåret.
Sist sommer ble det gjort unntak for dette, styret ser på
utleie som positivt. Erfaring viser at det er vanskelig å
få til god handtering av utleie i ferietiden. Det skal
vaskes og gjøres klart både i forkant og etterkant av
utleie. Styret går for at det ikke er utleie i ferietiden.
Se nærmere på definisjon av ferietid.

Referat fra Styremøter på foreningens hjemmeside.
1. referat som legges ut er referat fra sryremøtet22.
september 208.
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NTESTE STYREMØTE ER 03. DESEMBER
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