
Fr-drryå:*

www. fred ri kstad -sei lforen in g. no

Styremøte L6. November 2OO9.
Tilstede:Lars-Erik Larsen, Jon-Egil Johnsen,^Arild Amtrup, Espen Eggen, petter
Larsen, christin olsen, Inger Åsle. Kristian Åsle, Inger-Lise Fernløf-, Ånne S.
Jacobsen.

Referat nr. O7 I 09. Referent Anne S. Jacobsen.
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Gj ennom gang av referater.

Aktivitetsliste, terminliste 2010. Med ansvarlige, samt
henvendelse fra Norsk IOD klubb.
Bedriftseilasen: Framtiden til dette arrangementet ble
diskutert. Styret gikk for følgende løsning:

o Union Race - Bedriftsseilasen.
. Seilingsbestemmelsene strammes inn til

regattanivå. Regattaen blir terminfestet,
. Gunderstart.
. En bane.

One-Star: Det blir møte i komiteen før jul. Videre
gjennomføring av regattaen blir avklart i dette møte.

Two-Star: 134 båter er allerede påmeld. Fortsatt noen
ledige plasser.

Hankø Race-Week: Det skal være møte før jul hvor det
blir bestemt om arrangementet skal utvides med
klassebåter.

Kurs: Østfold krets utvikler en samarbeidsmodell med
felles kurs for kretsen.

Høsttakkefesten. Forslag om å forskyve festen til
torsdagen Two-Star uken. Da er teltet på plass som
rommer mange.

Temakvelder: Allsang og torsk den L2/3.
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Det har kommet forespørsel fra IOD klubben om
Klassemesterskap i forkant av Hankø Race-Week.
Styret sier nei med den begrunnelse at vi ikke har
kapasitet til å påta oss dette arrangementet.
De anmodes til å ta kontakt med Hvaler Seilforening for
gjennomføring av arrangementet.

Søknad om spillemidler til utstyr.
Det søkes om midler til anskaffe 2 nyt Twokronor og
midler til å dekke utgifter med oppjustering av
"Kællen".

Eventuelt.
Union Race har gjennom sesongen samarbeidet med
Hvaler Seilforening. I den forbindelse har det kommet
opp at Hvaler seilforening ønsker et nærmere
samarbeid med Fredrikstad Seilforening. Evt. et ønske
om å bli en "satellitt" av Fredrikstad Seilforening.
Formann i Hvaler Seilforening har tatt initiativ til å

diskutere saken i sitt styre. De fremmer forslag om
samarbeid i årsmøte i slutten av november. Årsmøte
samtykker i at det inngås nært samarbeid med F.S.
Hvaler Seilforening disponerer egen liten brygge samt
en bu på st<iærhallen.

Espen, Lars-Erik og Jon-Egil tar initiativ til et
samarbeidsmøte med Jone Eie som er formann i Hvaler
Seilforening.

Neste møteblir71I2. Illl blir flørste møte etter nyttår.
Deretter 8/2.
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