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Styremøte mandag 11. mars kl. 19.00, Andersen-slippen

Tilstede: Alle unntatt Inger Åsle

Sak l. Konstituering av nytt styre
o Møteplan for 2013

Styrets arbeidsform, herunder ansvar og fullmakter
Oppnevning av utvalg, grupper, komiteer
Regatta
Barn og Ungdom
Hus og Brygge
Tur og Hav
Sjøsidekomiteen
Mulig ny komite: Heder & Ære

Vedtak: Møter hver fbrste mandag i måneden
Vedtak: Oppgaver følger styremedlemmets funksjon. Småbeløp tas av den enkelte
for småbeløp. Større beløp avklares med styrets leder. Signatur skal følge styrets
leder og at styrets leder skal ha signatur alene.

Det enkelte styremedlem koordinerer behov.
Vedtak: Navneforslag på komitemedlemmer fremlegges neste styremøte. Enighet
om å oppreffe materialkomite/ vedlikeholdskomite. Hvert aktuelt styremedlem
ansvarlig for å utarbeide inventarlister for eget funksjonsområde

Sak 2. Regattaarrangementer 2013 - status og planer
o WatskiTwoStar

o Jon orienterte:74 påtmeldte, arbeid i rute
. Bedriftseilasen

o Jon orienterte: I rute i.h.t. planer

Hankø Race Week, Vedlegg vedr. Express
o I rute i.h.t. planer. Positivt til utleie av klubbhuset til Expressklubben, Per

Besvarer henvendelsen

Homlungen
o Per orienterte: I rute i.h.t planer. Samme konsept som i fior.

o Andre

Sak 3. Årsplan for Barn- og ungdomsavdelingen, Vedlegg
o Dato for dugnad: 20. april, lørdag fra 1100 - 15 00

Sak 4. Regler for plassen ved krana
o Utsettes neste styremøte

Sak 5. Bruk av krana, Vedlegg
o Iltsettes neste møte
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Sak 6. Oppstillingsplassen ved riksveien
o Tomteeiers advokat, Geir Engebret Johansen kommer med forslag til erstatning for

tapt grunn, følges opp av Olav og Morten

Sak7. Onsdagsregattaer
o Styreleder tar et initiativ til et møte med de ansvarlige for hver av de tre banene.

Målsetning å finne samlende tiltak, bedre koordinering for årets sesong.
Målbærende; å fremme regattaseiling for havseilere. Åpent for forslag.

Sak 8. Tildeling av båtplasser/sommerplasser 2013
o Status: Ingen nye plasser til fordeling. Tildeling for toårsperioder. Tildelt for 2012

-2014. Ingen har frasagt seg plass. Tildeling skjer etter søknad. Styret har vedtatt
at de som oppgaver i klubbe som betinger tilstedeværelse får plass. Ligger i
protokoll fra2013. Plassen følger funksjonstiden. Endre kommer med informasjon
om vedtekter, status m.v.

Sak 9. Forespørsel om bruk av Andersen-slippen fra KNS, Vedlegg
o Treningssamling for joller i høstferien. Garderober, brygger og uteområde ønskes

lånt. Upside; våre medlemmer far være med. Vilkår: KNS bekoster rengføring,
sørger for at det blir holdt orden, og at parkering skjer forsvarlig.

o Vedtak: KNS ffir låne område i.h.t forespørsel. Per Arne besvarer henvendelse

Sak 10. Nøkler til Klubbhus
o Problem: For mange har nøkler. Vi har ikke oversikt
. Status: Olav/huskomiteen forsøker å kartlegge hvem som har nøkler, ser på

altemativer
r Forslag: SMS-løsninger, ombygging av alle låser.
. Vedtak: Styret mottar forslag til tiltak fra Olav/huskomiteen

Sak 11. Eventuelt
o Forslag: Styrets protokoller legges ut på nett når vedtatt
o Vedtak: Styrets protokoller legges ut på nett når vedtatt

o Forespørsel fra KNS om NM 17. og 18. august 2013, finnjolle og laser
o vedtak: Positive, men parkering, orden, rengiøring osv. må avklares i detalj.

Klubben vil ha problemer med å stille med personalressurser. Forutsetter et rimelio
vederlag*depositum. Båtutleie ikke mulig. våre båter er opptatt i Moss. olav
kontakter KNS
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