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Styremøte på Andersen Slippen mandag 4. februar 2OOg.

Tilstede: Lars-Erik Larsen, , Endre steinbru, Grete Norli., petter Larsen,
Inger Åsle Hatch , Jørgen Oksmo, Per Helgesen

Ikke til stede: Magne Tønnesen, Andre M. Hansen, Inger Lise Fernløf, Nita Ørmen.

Referat nr. O2lO8 Referent: Grete Norli

Nr Sak Ansvar Frist
07 loa Gjenomgang av referat lra 2L, januar 2OO8.

Sjøsidekomiteen:
Det kommer opp spørsmål om hvem som er med i

sjøsidekomiteen.
Det er ønskelig med en tilbakemelding på hvem som er med...,

Orkla Ocean Race: ( bedriftsseilasen)
Komiteen består per i dag av; Endre Steinbru, petter Larsen,
Gunnar Tørnquist, Espen Eggen.
Innbydelse er laget, sendes ut og legges ut på nettet når det er
klart.
Det vil bli kjøpt inn et telt til for å kunne ta imot et forventet økt
antall deltagere.
Orkla har avtale om å kunne heise et flagg med egen logo på
uteområdet, og båtene vil få klistremerker som de skal ieile med.
Orkla disponerer klubbhuset på Andersenslippen kvelden før
seilasen, de vil ha en intern bedriftsseilas i selve seilasen.

Informasjon til medlemmer:
Endre og Petter jobber med saken. De har hatt kontakt med
Syzlab, men har ikke noen avklaring nå. Lars-Erik foreslår å sjekke
n3 sport og deres opplegg. Oppgraderingen bør skje fort slik at den
er operativ for informasjoner til sesongen. Logoer hvor avtaler er
gått ut og nye kommet inn må redigeres.

Kjøp av ny Ribb:
Ribben er bestilt.

Jollebrygge:
Brygge er bestilt fra Rixø, kjetting kjøpes gjennom gåtbua.
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o8/os rsmøteforberedelser

13. februar er frist for innlevering av forslag til årsmøtet.
Postboksen sjekkes denne dagen.
Om det forligger saker, innkalles det til hastemøte.

Carsten Durban og Fredrik Åsle reviderer budsjettet.

o9lo8

Budsjettet:
Alle ser gjennom budsjettforslaget for 2008, korrigeringer meldes
til Lars-Erik.

Styretes oppdrag å vurdere behovet for daglig leder:
Sist styremøte ble det drøftet om klubben hadde behov for daglig
leder. I den sammenheng ble det reist spørsmål om klubben har et
større behov for materialforvalter.
Lars-Erik har laget et innspill om sine tanker rundt disse
spørsmålene.
Det drøftes om klubben er tjent med at en oppgave skal lønnes og
andre ikke. Det er mange som legger ned en stor innsats og alle
oppgaver er viktige. Det er enighet om at det skal en viss
omsetning,( mange flere medlemmer ) til for at klubben kan ta
utgiften med å ha lønnet leder eller andre lønnede verv. Innspillet
fra Lars-Erik blir positivt møtt av styret. Det taes ingen avgjørelse,
saken taes opp igjen på neste styremøte.
Endre har laget forslag til retningslinjer for materialforvalter, på
bakgrunn av ovennevnte innspill, blir dette ikke drøftet.

Brev fra Sverre Fensbekk:
Sverre Fensbekk har sendt styret et brev hvor han henstiller om å
revurdere tidligere vedtak på oppsigelse av hans båtplass på
foreningens brygge på Andersenslippen.
Styret opprettholder vedtaket som er gjort. Lars-Erik former et
svarbrev ti I Sverre Fensbekk. Han sender det til styret for
gjennomlesing før han sender det til Sverre Fensbekk som e-post.

Regler for bruk av klubbens båter:
I sammenheng med spørsmålet om regler for bruk av klubbens
båter, kom det i gang en diskusjon med mange tanker ;
registrering av bruk, betaling av bruk, hvem kan bruke båtene, ha
introduksjonskurs for de som skal bruke båtene, med mer.
Forslag om å ta betalt av ikke medlemmer, lage en samlet
gjennomgang om bruk av båtene for de som ønsker å bruke dem
og en liste over disse-, ha en dataregistrering på bruk /lån......
Det kom forslag om å lage en blogg og bruke denne for
registrering, h? passord for å komme inn på bloggen for de som
har gjennomgått introduksjonskurs, betale litt forå bruke båtene,
(gir inntekter til vedlikehold).
Mange tanker, ingen avgjørelser.
Klubbens behov for bruk av båtene har førsteprioritet, spesielt i

forhold til arbeidet med barn og unge.

Tankene, ideene og forslagene rundt bruk / ivaretakelse av
klubbens båter, ligger til "modning" til neste styremøte.

Eventuellt



Økte utgifter:
Regningen fra seilmagasinet på utsendelse av bladene til
rnedlemmene vil øke i 2008.
Foreningen vil også måtte betale en avgift til Østfold seilkrets.
Er det behov for å øke kontingenten?

Fellesseminar 8. - 9. mars i Sandefjord:
Seminar i r-egi av Norges Seilforbund for dommere, artangøret,
trenere, målere, krets- og foreningsledere.
Knut og Inger Bøymo og Endre drar på dette.

NESTE SWREMøTE ER 25. FEBRUAR 2OO8 . KL. 19.OO. PÅ
ANDERSEN SLIPPEN.

VED BEHOV KALLES DET INN TIL HASTEMøTE.


