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Referat fra styremøte mandag L. desember kI. 19.00,

Andersen-slippen

Tilsted: Jon Egil Johnsen, Olav Hals, Jørgen Oksmo, Truls Olsen, Hans Henrik Bjelke,

Kristian Hatch og Suzanne Walther
Forfall: Morten. G Jansson, Annette Jakobsen og Per Helgesen

Referent: Suzanne Walther

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Godkj ent uten anmerkninger

Sak 2. Tema: Planlegging av årsmøtet, den 25' januar kl 19:00. NB!
- Utarbeide årsberetningfor 2014, ansvar og tidsfrister.

Alle gruppene utarbeider forslag til budsjett for 2015 og leverer dette til Jørgen innen

utgangen av 2014,

Annette (informasjonsansyårlig) sørger for at alle undergruppene skriver sine

årsberetninger og Ieverer disse til henne etter nærmere beskjed.

- Utarbeide årsregnskap, revisjon
Jørgen og Jon Egil tar hånd om dette.

Alle som har utlegg etc som skal belastes FS inneværende år må levere dette til Jørgen

seinest 18.12.2014. NB:

- Valg av ordstyrer til årsmøtet

Jon Egil forespør Stian Aakre om han kan være ordstyrer også i år.

- Valg av styre
Det er avtalt møte med valgkomiteen og leder Jon Egil i nær framtid slik at prosessen om valg

etc blir så god som mulig.

Alt rundt årsmøtet må være klart til det første styremøte i 2015. Merk at dette er flyttet
en uke frem til mandag den 12. januar kl 19:00. NB!

Sak 3. Terminliste 2015
Aktuelle arrangementer ble glennomgått, men pga diverse manglende informasjon om bla

;Star ogFiskemannseilasen ble beslutninger om endelig terminliste utsatt. Jon Egil tar

kontaklmed Magne Tønnessen og han har også avtalt møte med sponsor tllZStat, den

9. des. Forventerda at terminlisten landes rett etter det. Vi har som utgangspunkl å

hensynta de arrangementene som ligger i områder nær oss.

Sak 4. Forslag til omorganisering av seilkretsene
Seilforbundet har fremmet forslag om å nedlegge seilkretsene da disse ikke lenger synes å ha

noen særlig verdi slik utviklingen har blitt. Styret støtter seg til det grunnlagsmaterialet
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Sak 7. Eventuelt' Ingen saker ti1 eventuelt'

barne-ogungdomsgruppenhargjennomgblt,
seilkretsene.

Møtet ble hevet kl 20:40
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