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Styremøte 22. mars 2011
Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jon Egil Johnsen, JørEen oksmo, Endre steinbru,Inger Lise Fernløf, Per Helgesen, Olav Hals, Per Arne Skjeggestad, Kristian Åsle,
og Carine Andreassen
Forfall: Inger S, Åsle

Referent: Kristian Åsle
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ANSYAR
Konstituering
Det nye styret ble konstituert iflg. arsmøtereferatet.
Sjøsidekomiteen består nå av: Jon Egil Johnsen, LarsErik Larsen, Per Bjar, Per Andre Hansen, Gunnar
Tørnquist, Sven O Jacobsen og Olav Hals. I tillegg
deltar Tormod Schei og representanter fra KNS, Hankø
Marina og Hankø Yacht Club på møtene etter behov.
Jon Egil gir bes§ed til Arild Arntrup om at han går ut
av komiteen.

Kasserer/finanskomite:
Leder, nestleder og kassereren vil utarbeide forslag til
retningslinjer for en komite som både skal ha som
oppgav€ å skaffe klubben nye inntekter, samt å
kvalitetssil«e rutiner for å ta vare på klubbens verdier.
Barn og ungdom
Den nye lederen for komiteen, Jørgen Oksmo, hadde
giort et godt forarbeid og undersøkt mange sider rundt
seilkurs og sommerskole.
Jørgen fikk fullmakt til danne en komite, planlegge
seilkurs og undersøke mulighet for en kort seilskole.
Han lager et forslag og sender dette ut til
styremedlemmene. Stikkord: Vidar Moe og tarifflønn.

Jon-Egil

Tur og hav:
Per Arne som far med seg Carine i TÆ{-komiteen og
; legger opp til sommercruise og mimre-klubbkveld'
Informasjon:
endre legger opp til å bruke Seilmagasinet, Web-siden
vår og blåse liv i værstasjonen.
Han minner om Arrangør 2-kurs 4. april'
Styremedlelnmene må sjekke navn etc på Web-siden'
Lars-Erik oversender deadline-tider for innlegg til
Seilmagasinet.

H:
*.0 reg stian Akre og svein Moe i regattakomite.
De fleste regattaene utenom Melges NM og eventuelt
onsdagsseilaser på Vikane er under konkoll'
Komiteen forslår hva som giøres med onsdagene'

Re gattakomiteen vlPer
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Slippenansvarlig Olav Hals har følgende komiteer:
Huskomiteen:
Knut Bøymo
Roar Larsen
Espen Johansen
Inger Åsle Hatch
Brvsgekomiteen:
Erik Martinsen
Ragnar Ringstad
Truls Olsen
Oddvar Johansen
Fredrik Åsle
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Retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester 2011
Egne retningslinjer er utarbeidet og vil
saflrmen med dette referatet-
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satt inn

Møteplan framover:
juni
Neste styremøter mandag 9- mai og mandag 5'
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Utleie
Ingen saker
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Eventuelt
Representanter fra FS på Seiltinget kommende helg:
Per Helgesen og Jane Johnsen.
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