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Styremøte på Andersen Slippen mandag 2L.januar 2OOB.

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Nita Ørmen, , Endre Steinbru, Grete Norli. Andre M. Hansen,
Petter Larsen, Inger Lise Fernløf, Inger Åsle Hatch , Jørgen Oksmo

lkke til stede: Magne Tønnesen, Per Helgesen

Referat nr. O1lO8 Referent: Grete Norli

Nr Sak Ansvar Frist
01l08 Giennomqano av referat nr. O7 / O7.

Siøsidekomiteen:
Styret er positive til å delta i en utarbeidelse av reguleringsplan /
helhetsplan for Hankøsundet. Per Bjar informerte styret om tanker
rundt et mulig slikt arbeid 10. januar 07.

Bedriftsseilasen: Orkla Ocean Race
Orkla er inne som hovedsponsor for bedriftsseilasen med 20.000,-
Og mat til festen.

One Star:
Lars Erik har informert samarbeidspartnere i Arendal om at det ikke
blir samarbeid med dem om One Star i 2008.

Brygqereglement:
Innstillingen fra komiteen som har sett på Oryggereglementet legges
ut på nettet sammen med øvrig informasjon angående årsmøtet.

Informasjon til medlemmer:
Endre og Petter jobber med ny nettside for foreningen. Det er
ønskelig å få tit en mer oversiktlig side med mer plåss til informasjon
om for eksempel aktiviteter / nyheter m.m.

Regler for bruk av klubbens båter:
Jørgen opplyser at han har laget et utkast til regler. Han tar de med
til neste styremøte.

Endre

02/oa Foreløpiq reqnskao / budsiett
Lars-Erik sender utkastet til budsjett til alle i styret via e-post. Dette
til orientering og gjennomgang / vurdering.
Nytt i budsjettet er sikkerhetskurs som skal holdes i regi av
foreningen i 2008.
Inntekter medlemskontingent er beregnet til 250.000.
Utgifter Seilmagasinet ut til medlemmer: 112.000.
EIin Samdal sponses med 50. 000 i 2008. Dette er siste året denne
avtalen gjelder.

03l08 Forslao om å kiøpe nv ribb,



7
Forslag fra formann om å dekke utgifter til ny ribb ved å budsjettere
utgiftene på one star , 50.000, og two star, 100.000.
Styret vedtar å t<jøpe ny Ribb. Kjøpet forseres til å bli gjort i mai fordi
det gir gunstig mulighet for frakt og for å få Oen til sesongen.
Foreningen er i behov av gode følgebåter til regattaer som arrangeres
og til arbeidet med barn og unge.
Det fremmes forslag på at det må foreligge retningslinjer / regler for
bruk og vedlikehold av den nye ribben.
Det innhentes pris på trekk til både gammel og ny ribb.

Lars-Erik

Jørgen

04/oe
Forslag fra formann om å tilrettelegge for å benytte området hvor
skinnene til slippen går ut i vannet til jolleutsettelse.
I tillegg legges det ut en betongbrygge for optimistjollene, hvor de
kan taes opp og ned og ligge langs med.
Styret ser det som et godt forslag. Det bør innhentes kunnskap om
kostnad og hvordan arbeidet best kan utføres.

os/08 Arsfest.påmelding. Ved 30 personer
ffiier: Vidar-Moe
Innsatsprisen : Erling Martinsen
Ugly Mug: Grete snakker med Lindis
Årets turseiler: Nita har saken klar.

blir det fest. Nita og
Grete

06l08 Årsmøteforbered e lse r.
Innkalling er sendt ut innen fristen.
Annonseres i avisa fredag 25. januar.
1, februar er fristen for innlevering av forslag til styret.
Ordstyrer er forespurt, ikke avklart.

Forslag til innstilling til årsmøtet fra styret: ( kladd )
Styret vurderer ut fra foreningens medlemstall og inntekter at det
ikke er behov for en daglig leder. ( ref. sak fra årsmøtet 2007 )
Styret vurderer at foreningen er i behov av en materialforvalter.
Det må ses på hvordan dette kan gjennomføres.
Endre vil lage forslag til stillingsinstruks m.m.
3ørgen og Lars-Erik vil se om de finner forslag til person.

Eventuelt Noroescup for ioller
Foreningen har, i samarbeid med KNS, gjort avtale om å arrangere
Norgescup for joller. Lars-Erik og Sven har hånd om dette.
Det kan komme 3OO-400 båter.
Ubetalte kontinoenter for O7.
De som ikke har betalt kontingent for 07 ( hovedutsendelse og
purrinq), blir satt passive i medlemsreqisteret.
NESTE STYREMøTE 4. FEBRUAR KL. 19.OO PÅ
ANDERSENSLIPPEN.
Gjøre ferdig årsberetning som skal legges ut på nettet.
Husk beretninger fra komiteer som skal sendes til sekretær
innen dette.


