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Styremøte O8. desember 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.

NR A]\SVAR
Gjennomgang av referat fra styremøte 03. november
2008.

Krankurs:
Firma fra Vestfold kan holde krankurs pålørdager.
Pris: kr. 900,- for kurs,kr. 300,- for hvert sertifikat.

Forsikringer:
Arild har hatt kontakt med forsikringsselskapet.
Ikke alle båtene er forsikret, jobber videre med å få det
i orden.
Forslag om at forsikringene gåes igjennom en gang i
åtret, før hovedforfall, for å ha god nok oppdatering.

Prosiekt Kællen:
Forslag på å kontakte Vidar Moe om han kan ta dette
prosjektet.
Kællen er på land og er "vinterkonservert"
AL- båten er tatt opp

Brygga og båtplasskrav:
Endre og Arild har hatt møte med kommunen, det
etterlyses en tinglysning på bryggeplass for at den skal
være gyldig. Arbeidet med avklaring fortsetter.

Støtte til Alexandra Treimo og Axel Jacobsen
Pengene er overførtt.



42t08

Twokrona- båtene:
Viktig med god forvaltning: vedlikehold, reparasjoner,
oppbevaring, utleie m.m.
En_uasjere en person til denne oppgaven? Kan det gies
en form for godtgf øring for et slikt arbeid?

Planlast nv Cup:
I Espen informerer om at det er godt arbeid i gang for å
j få sponsor på plass.
Homlungen seilasen inn i denne cupen også?

EIin Samdal:
Endre tar kontakt og drøfter med henne hvordan
oppgjøret med båt hun hadde gjennom foreningen er
blitt avsluttet.

Bruk av brvgga på Slippen:
Uklare regler for hvordan medlemmer eller andre som
bidrar ved arrangementer kan benytte brygga til sine
båter; hvor lenge de kan ligge ved brygga i slike
sammenhenger, og om ev. betaling når båtene blir
liggende utover det forventede behov.

TwoStar - innbetalingsnlan.
Innbetalingsplanen med Seilmagasinet er gj enno mført.
onestar - styret ønsker å få til en direkte innbetaring tir
Foreningen ved påmelding.
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Giennomgang av handlingsplan og budsiett.
Kort gfennomgang, forslag om nye løsninger for
inndeling av avdelinger i budsjett / regnskap.
Endre har satt opp et forslag til momenter for
handlingsplan for foreningen.

Ansvarsmatrisen:
Taes opp igjen på styremøte i2009.01.05

Webben og Seilmagasinet:
Her er det behov for å engasjere noen som kan ha dette
som eget hovedområde I ansvarsområde.



Nye seilreglement
Sfyret kjøper ir:,rlz} eksemplarer som selges fra
Slippen. Betalingsterminal åpner for større muligheter
for salg fra Slippen.
Værstasjonen virker ikke- Petter ser på saken.
Trådløst neffverk er ikke operabelt
Spørsmål om ISDN skal sies opp
Det er ADSL- linje på Slippen
Kopimaskinen: si opp avtalen om sevice. (unødig dyrt)

Medlemsskap:
Informasjon om medlemskapet legges ut på
hjemmesiden, også med informasjon om at ikke betalt
kontingent medfører at medlemskapet awikles fra
foreningens side.

Arrangementer:
Datoer for arrangementer legges ut på hjemmesiden og
i aktivitetskalenderen.
Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og julemat!
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