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Referat fra styremøte mandag 6. januar
kI. 19.00 z0l4rAndersenslippen
Forfall:

Per Helgesen
Referent: Morten Gøsta Jansson

sak 1' Godkjenning av referat fra styrem

r

øte Z.desember og 16. desember
2013

Referatene godkjent

Sak 2. Regattaarrangementer 2014

o

Jon

§srl

Jghnsen ga en kort orienteri

16. desember 2013

o

ng fra møte iregattakomite, Twostar 2014

Referat fra møte var utsendt med dagsorden
for dagens møte;
Skjeløy blir base for seilasenDet går mot en endelig med ny hovedsponsor
om treårig
sponsoravtale
Påmelding starter 1. februar 2014
Ny bane, legges slik at det kan settes noe
midlere sikkerhetskrav
(ikke krav om flåte, ikke krav om
sikkerhÅdr)
For øwigenighet om å ffi klargiort terminliste
så snart ,o.
-ufig

.
.

.
'

o

Sak 3. Årsmøte og Budsjett 2014

o

Jon Egil Johnsen redegjorde for foreløpig
status
Fredrikstad seilforening er tildåfe, gu*
fra Sparebankstiftelsen DNB

o

kr

o

96.000,ryd Fyalkjøpav optimister og redningsvester.
videre er Fredrikstad seilfor.nirg *"0,å*
*'av r'se,foreninger
som sammen er tildelt midler fra
Gjensidigestiftelse, til r.ir.rp.o1:"n.t
'Seiling for alle". Denne tildelingen
i stand etter Initiativ
fra seilmagasinets prosjekt "Det Jtore."iløneii.
",
per Arne skjeggestad
er FS sin kontakf i 'Det store seilløtet. peieåe
koordinerer arbeidet
med oppfølgrng og deltagelse i "seiling
fb;;["" med Barn- og ---ungdomsgruppa.
Fredrikstad seilforening vil takke bidragsyterne.
De tildelte midler vil
stvrke foreningens arbeid med rekrund#
på

koil;;

o

;;;sing

o
o

Forslag til årsberetning presentert
av Endre Steinbru
Deadline for bidrag (tekst og b,der) satr
til 10. januar 2014
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- EtaåIert ISAå Det er viktig at forslag til disponering av midlene kommer så snart som mulig
I første rekke er det anskaffelse av ny følgebht som bør prisoriteres
Hva som skal anskaffes, og hva forlagene koster
Barn- og ungdomsgruppa er ansvarlig for forslag,
Jørgen Oksmo er ansvarlig for oppfølging

o
o
o
o

Også øwige budsjettønsker må være styret i hende innen neste styremøte
o Hver komite er ansvarlig for sitt område

Tilsvarende må forslag til justeringer av inntekrer, så som bryggeleie, kranleie
osv. være styret i hende innen neste styremøte.
Hver komitd er ansvarlig for sitt område

o

Arbeidet med årsregnskapet er i rute
Områdeplan

o
o
o

Vi er forpliktet til å delta i arbeidet med 25 000,- kroner
Planen nærner seg nå politisk behandling
Jon Egil Johnsen har avtalt møte med ordføreren, for avklaring
av prosessen videre

Sak 4. Kurs 2014
Jørgen Oksmo redegjorde for innspill fra Barn- og ungdomsgruppa;

o
o
o

Krankurs
Arrangørkurs
Trenerkurs
Truls Olsen redegiorde for kurs i regi av Engelsviken Charter
Foreningen stiller lokaler
Kurs for foreningens medlemmer. Den enkelte kursdeltager betaler en
rabatert kursavgift;
Båtførerkurs
VHF kurs
Internasjonaltcharterkurs
Truls Olsen følger opp på foreningens vegne
Per Arne Skjeggestad er koordineringsansvarlig for foreningens
kursvirksomhet. All foreningens aktivitet skal gå via ham
Innspill må være styret i hende innen neste styremøte, slik at kostnadene ved
dem kan innarbeides i budsjett

o
o

,
.
:
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Sak 5. I)et store seilløftet

o
o
o

Jon Egil Johnsen redegjorde
Naturlig at barn og ungdom er hovedfokus.
Det vil også kunne inkludere andre grupper

rreanryg
i,t:#li".H:,1;i#ffi:,:f

foreningens vegne
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6. Flere <rfaste plasser»» på bølgebryter,n?

'
o
o

31";*§redegiorde

for forslag fra Havnekomiteen
om bedre tilrettelegging

Forslaget innebærer at det
blir en gesteplass til
Kostnadsforsragforeregges
rtyr.tilr.n neste styremøte, srik at den
kan
rnnarbeides i budsjettei

' *3:*:åfin?i*'ffiå:;å:j:*

en utrigger

i bestirring Fuilmaklen er

§ak 7. Eventuelt

o

o

Årsfest

o
o
o

påmeldingsfrist

blir

17. januar 2014

Ny kunngjøring på hjemmesiden
påmelding sser
fer Arne Skjeggestad

Leie av Slippen
så fremtdetikke er alrangementer,
er det åpent
r ----.for utreie
Utleie sser gjennom Ing; Hatch

o
o

'

-

Forsrag om å ra l1!ere1 i
se,magasinet gå på rundgang
Forslaget bre gitt tilsrutniig,
men iverksettes

o
o

i styret
føist
i februar
Endre steinbru kommer mIa
rorstagiiil;;;f;tiorpurtr for det
enkelte styremedlem
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