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StyremØte på Andersen Slippen 22. september 2OO8,

Tilstede: Endre Steinbru, Henrik wulff, Grete Norli, Espen Eggen, Kristian Åsle,
Arild Amtrup, Nita Ørmen og Inger Hatch kom til siste del av møtet.

Forfall Petter Larsen,. Inger Lise Fernløf

Referat nr. O8/ O8. Referent Grete Norli.

NR AI{SVAR

var bruk

Gjennomgang av referat fra styremøte 01.
september 2008:
KRANKURS:
Ikke nødvendig med kurs som gir sertifikat for
av krana på Slippen.
Finne fram til en ansvariig kursleder......
Lage rutiner for bruk av krana.

FORSIKRINGER:
a1le fors ikringsar,taler.
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AL- båt skal selges:

"KÆLLEN" - trenger omfattende vedlikehold.
Se om det er midler til dette. . ..

SEILMAGASINET:
Her bør I må alle bidra med innhold / stoff til
foreningens spalte i magasinet. Send stoff til formann
Endre.

TERMINLISTE:
Kretsens terminliste blir klar i januar 09.

Arild

Arild /
Henrik
Inger-Lise

Arild

Styret,
Budsjettmøte
13. oktober

Styret
Medlemmer



ARRANGEMENTER HØST / VINTER:
Tur og Hav komiteen arbeider med å ffi til tre
arangementer i høst. Disse legges ut på hjemmesiden
når de er klare.

Årsfest fastsettes til31. januar 2009.
Årsmøte fastsettes til25. februar 2009.

Alle som har hatt ansvar for arrangementer anmodes
om å skrive sine rapporter til årsmeldingen innen 1.

desember 2008, sendes til sekretær.

BETALINGSTERMINAL:
Foreningen har ffiU betalingsterminal for bankkort.
Har vært savnet under de sørre arangementene.

BRANNSIKKERT SKAP:
Brannsikkert skap settes inn på kontoret på Slippen for
å kunne oppbevare viktige dokumenter som
forsikringer med mer.

SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE
To av foreningens juniormedlemmer søker om
økonomisk støtte i forbindelse med deltakelse i seil-
mesterskap.
Styret har undersøkt praksis i andre foreninger i
distriktet. Det er ulik praksis; fra ingen støtte til noe
støtte. Styret vil sette ned kriterier for å, møte søknader
om støtte. Støtte vil bli vurdert gift kun til gruppen
Barn og Undom.
Styret vedtar å gi støtte til startkontingent til Axel
Jacobsen for deltagelse i VM - Optimist, støttes med
kr. 7.500,-.
Alexandra Treimo får støtte til startkontingent for
kvalif,rsert deltagelse i Junior Nordisk E-jolle, med kr.
3000,-.

Endre
Inger-Lise

Styrets arbeidsform
Alle styremedlemmer setter opp en arbeidsmatrise for
oppgaver de har; arbeidsform og fordeling av oppgaver
blir tema på neste styremøte.



Det er mange oppgaver og stor aktivitet i foreningen.
Sryret er av den oppfatning at medlemmene på den
måten vil ffi innsyn i hva foreningen står for, og at det
r-il bedre medlemmenes mulighet til å velge hva de vil
kunne delta i og bidra med.

3ll08 Watski Skagerak TwoStar / OneStar
Evalueringsmøte er fastsatt.
Forhandlinger for videre sponsoravtaler må avtales.
Invitere med Lars Erik Larsen.
Seilingsbestemmelsene for T.S. skal være klare 3 uker
før l. november. ( for O.S. senere)

Kristian
Espen
Endre

32108 Hankø Raceweek / KNS
Ønske om planleggingsmøte for videre arbeid er lagt
fram for KNS, Invitere med Lars Erik Larsen.
Foreningen har tidligere bidratt med:
Startbåt m. utøvere
Bøyebåt,la-et ut ber.v"er til baner,
Linjebåt
Behov for ca. 7 personer over 4 dager (to,fr,lø,sø)
Inntekt for deffe har vært 25.000,-

Kristian
Henrik

33/08 Stor NM ( Norges Cup )
Styret vedtar etter drøfting å takke nei til å aruangerc
deffe mesterskap et i 2009.

Endre

34108 Bedriftsseilasen
Evalueringsmøte, planlegging videre er berammet.

Espen
Gunnar
Endre
Petter

35/08 Sjøsidekomiteen
Foreningen har engasjert seg med utfalelser til den
kommende kystsoneplanen.
KNS vurderer områder for seilsportsenter.
Ønskelig å ffi Sjøsidekomiteen i posisjon til å delta i
drøftinger med KNS. Endre

36/08 Dugnad på Slippen 2S.september fra kl. 17.00. Arild
Medlemmer

37 t08 Ny Web side.
Siden skal være "oppe og gå" med det første.
Styrets medlemmer skal kunne legge inn stoff.
Bidrag fra medlemmer til siden er viktig.
Send til Petter og Endre.

Petter
Endre

EV. Sesongens arrangementer:
Det har vært stor grad av fornøydhet blant de som har



deltatt på arrangementer foreningen har hatt. Det har
vært lagt ned et betydelig arbeid av relativt få personer.
Det er emskelig med rekruttering av regatta- §ndige,
og et stort ønske om deltagelse fra medlemmene til små
og store oppgaver ved arrangementer.

Sommerskolen for Barn og Ungdom hadde 65
deltagere fordelt over to uker.

Flagg selges fra nå giennom kiosken.

fnger
John H.

Inger H.

Neste styremøte er 13. oktober kI. 19.00 på Slippen
BUDSJETTMØTE.
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