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Styremøte på Andersen Slippen 25. februar 2OO8.

Tilstede: Lars-Erik, Endre Steinbru, Per Helgesen, Magne Tønnesen, Inger Lise
Fernløf ,Inger Hatch, Petter Larsen, Grete Norli.

Forfall Jørgen Oksmo, Nita Ørmen, Andre M. Hansen.
Referat nr. O3 I 08. Referent Grete Norli.

Nr Ansvar Frist Status
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Gjennomgang av referat nr O2lO8

Sjøsidekomiteen.
Medlemmer i Sjøsidekomiteen er per i dag:
Magne T. - Inger H. - Per Øyvind I. -
Gunnar T. * Per Bjar.
Hvem som blir medlemmer i komiteen
videre bestemmes i 1. styremøte etter
årsmøtet.

Når det er møter i en komitå må alle
medlemmer i komiteen inviteres til møtet.

Per Bjar har hatt muntlig kontakt med
representanter i kommunen. Plsnutvalget
ønsker at det skal taes initiativ til å få i gang
arbeid med en reguleringsplan.

Den nye Ribben er bestilt, med originaltrekk,
Delbetalt med halparten av prisen.
Tralle er ikke bestilt - det bør også kjøpes.

Jollebrygge, 13,5 m, er bestilt fra Sandfjord
( ikke Riksø) da dette ble billigere.

Svarbrev til Sverre Fensbekk er ikke sendt.
Lars-Erik ordner dette.

Fellesseminar 8. - 9. mars i Sandefjord.
Endre S. - Inger og Knut Bøymo reiser på
dette.
Foreningen dekker reise og opphold.

Lars-
Erik



Regnskap / budsjett
Regnskapet er revidert uten forbehold.
Budsjettet gåes gjennom og justeres med
små endrinqer.

Her er det manoler.

Premier
Det er behov for å oppgradere navn på
vandrepremier, sette på navn på ae som har
blitt tildelt premiene opp gjennom årene.

Gjennomg ang før framlegg til årsmøtet.
Underberetningene er nå stort sett på plass,
men vi er sent ute for å få tagt det ut på
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Eventuelt:
Kontingent 08:
Det blir noe økte utgifter på medlemmene i

2008, til Østfold Seilkrets og til Seilmagasint
på grunn av økte kostnadeived utsendelse.
Styret går for å opprettholde kontingenten
slik den er dag; 600,- hovedmedlem -
100,- for husstandmedlem.

Innsatsprisen:
Skal deles ut på årsmøtet til Erling
Martinsen.

Stifternes pokal.
Tildeles Aksel Jacobsen.
Ha-n har representert foreningen på en god
måte, gode resultater som jolleseiler i 2007.
Viktig at foreningen er med på å motivere
videre.
Elin Samdal har pokalen nå.

Valgkomiteen:
Eivind Rubinstein går ut,
Styret ønsker at en fra styret går inn, Lars-
Erik Larsen blir ønsket av styret. Fremmes
på årsmøtet.
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