
Fredrikstad Seilforening

Referat fra stvremøte mandag 19. mars 2007

Tilstede:
Lars-Erik Larsen, Andre Manskov Hansen, Inger Lise Fernløf, Grete Norli, Inger Åsle Hatch,
Jørgen Oksmo, Magne Tønnesen, Nita Ørmen, Per Helgesen, Petter Larsen. Endre Stenbru
var tilstede den første halve timen av møtet.
Referat sendes samtlige.

Saker:

'rI Giennomgang av årsmøtereferat.
Årsmøtereferatet var ikke ferdigjennomgangen ble utsatt til neste styremøte.

Følgende temaer ble
På årsmøtet fikk styret fulhnakt til å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på eksisterende
bryggeregler med hensyn til tildeling av bryggeplasser og hva som skal til for å opprettholde
denne plassen, og eventuelt komme med forslag til endringer eller nye regler. Arbeidsgruppen
bør representere foreningens ulike interesser. Arbeidet skal være gjort iløpetav 6. måneder.
* Styremedlemmene tenker giennom hvem som kan være aktuelle til å sitte i gruppen,
og har med seg forslag til personer til neste styremøte.

På årsmøtet ble det vedtatt at styret skulle vurdere om foreningen er i behov av å ansette en
daglig leder. Dette temaet taes opp på neste møte under gjennomgang av årsreferatet.

Kasserer bemerker at regnskapet for Humlungen seilasen ikke er lagt inn i regnskapet til
Fredrikstad Seilforening.
* Andre tar kontakt med Gunnar Tørnquist for å få informasjon om regnskapet
vedrørende denne seilasen og hva som skal føres i foreningens regnskap.

*2 Konstituering av sfyret.
Rollene er gitt gjennom valg på Årsmøtet.
Fordeling av andre oppgaver styret må ta ble gjennomgått.

Lars-Erik refererte fra seiltinget at kontingenten for medlemmer til NSF er økt fra kr. 30,- til
45.-. Dette fordi alle automatinntekter nå faller bort.
Medlemskartoteket:
Det er lagt ned et stort arbeid for å ffi orden på medlemskartoteket, men det er fortsatt en jobb
igien å gSøre. Andre og Petter mener det skal kunne la seg ordne å få dette på plass uten a1t for
mye arbeid. Vi venter på overlevering av materiale fra forrige sekretær ( Per Øyvind )
Det er mulig å melde seg inn i foreningen via e-post. Det har vært et problem at de som
benyffer e-post innmelding ikke ffir tilbakemelding og bekreftelse.
* Forslag: det formuleres et standardsvar som kan sendes som bekreftelse på innmelding.
Grete, Petter og Andre lager forslag til svar og legger det fram på neste styremøte.
* Petter, Andre og Grete tar kontakt med Per Øyvind for å få oversikt over medlemmer
Det er enkelte medlemmer som har betalt kontingent og ikke fått seilmagasinet.



Post: Sekretæren henter ut posten og tar nødvendige henvendelser til styremedlemmer i
forhold til dette.

E-post: All E- post kommer til sekretaeren. Dette er ikke på plass per i dag.

FIj emmesiden: Trenger oppdatering og oppfølging
Blæsten
xØnskelig at Endre kan ta seg av disse oppgavene.

Jubileumsskriv: Jørgen har ansvar for dette. Skrivet er langt på vei ferdig.

Jubileumsfest: Sr."*ret er festkomite. Innbydelse må sendes ut før sofllmeren.
Lars-Erik, Inger Lise og Grete møtes før neste styremøte for å sette opp forslag til rammer for
festen.

Oppsl"n med båtparken:
Joller o-e andre båter foreningen har blir av og til brukx utenom de faste "avtalene". Det
meldes et behor for å lage et s)stem som ivaretar bruk og ivaretakelse i slike sammenhenger.
Det bør også r'ære en person som har ansvar for generelt tilsyn med båtparken.
* ( Her har jeg ikke notert noe navn for å jobbe med dette. )

To nye Twåkronor med tralle er bestilt. To gamle Twåkronor skal oppjusteres.
Ny Jollebrygge med rampe skal på plass: John Hatch har tattpå seg denne oppgaven.

*3 Giennomgang av komiteer:
Mange personer er engasjert med ulike oppgaver og ansvarsområder i komiteene.
Det kommer opp forslag om å lage en oversikt over det ansvar den enkelte har og å publisere
dette på hjemmesiden slik at medlemmene kan se hvem de kan henvende seg til.

v Bryggekomiteen:
Per tar opp ønske om ny formann i bryggekomiteen. Han får i oppdrag å drøfte dette med
styret i komiteen.
* Per tar med forslag til ny formann på neste hoved-styremøte.
Det er ønskelig at foreningen kjøper ut en tralle som befinner seg på området slippen, slik at
den kan brukes av alle, og ikke bare noen, slik det er i dag.

Huskomiteen: Har ansvar for opprydning på utearealene.
Det er behov for å finne løsning på oppbevaring av bensintanker til småbåtene på en
miljømessig forsvarlig måte.
*Lage / sette opp et miljølager.
*Låse bensintankene fast til båtene og la de være der.



./ Two Star komiteen går som den skal.
One Star komiteen er også i eang.
Det arbeides for å få i land sponsoravtaler for regattaene til neste ar; 2008.

Hankø Race Week: har 6 personer til oppgaver, trenger 3 personer til.

Barn og Ungdom: affangerer blåveis cup hver tirsdag i april.
16 personer er hittil påmeldt til sommerskolen.
Det blir ikke arrangert nybegynnerkurs denne sesongen.
Samarbeidet med FRID, om at barn lungdom kan droppe innom på tirsdager og ev. delta på
sommerskolen, fortsetter.

Medlemsmøter:
Den enkelte komite har ansvar for å finne temaer og lage møter.
Ellers er alle som ønsker il draigang medlemsmøter velkomne til det.

*4 Nabovarsel fra Anne Sofie Åsle vedr. nvtt brvsseanlegs.

= Det er viktig at denne nye bryggen ikke skjermer innløp til seilforeningens brygger.
Foreningen ønsker primært å {å mer tid enn det som er fristen for tilbakemelding på
nabovarselet. Foreningen ønsker en dialog med utbygger.
*Lars-Erik tar kontakt med kommunen og melder ønske om utsettelse av klagefristen.

Styremøter holdes på Slippen, på mandager, en gang per mnd. unntatt i juli, som er sorlmer,
sol og ferietid.

Neste stvremøte er 16. april kl. 19.00 nå Slipnen
( styremøte i mai blir den 21.)

Med hilsen

Grete Norli
Sekretær


