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Styremøte L7. januar 2O11.
Tilstede: Kristian Åsle, Inger Åsle Hatch, Lars-Erik
Johnsen, Inger Lise Fernløf , per Arne Skjeggestad,
Petter Larsen
Fraværende: Anita Johansen

Referat nr. O1 lLt. Referent: petter Larsen

Larsen, Christin Olsen, Jon Egil
Truls Olsen(valgkomiteen) og
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Truls Olsen(Valgkomiteen)
Orienterer litt om det valgkomiteen skal i gang med før årsmøte
2011. Eventuelle hvem som skal velges på nytt? Ber
styremedlemmer å tenke igjennom sin stilling eventuelle hvem
som kan ta på seg oppgaver i styret til Fredrikstad Seilforening.

Referat fra forrige møte:
o Lars-Erik går igjennom referat fra fonige møte

Foreberedelse til årsfest
o Årets seiler: Vi lager en komiteen; Truls Olsen, per

Helgesen, Kristian Åsle
o Årets turseiler: Arne Inglingstad (Komiteen

kvalitetssjekker dette)
o Innsatsprisen: John Hatch
. Ugly Mug: Inger Åsle Hatch, Christin Olsen og Inger-

Lise Fernløf finner ut en kandidat.
o Lar,t antall på meldte(som vanlig)
o Mat fra Urban Food(Tapas mat)

Terminliste/ Aktivitetsliste
o Medlemsmøter
o Det er ingen fastsatte medlemsmøter
o l8 mars 201 1 Torskeaften
o NORSteam møte(avtale med per Christian Bordahl)
o Hør med Ame Inglingstad angående et foredrag om hans tur
o Regelkveld med Inger og Knut Bøymo
o Raymarin holde et foredrag om elektronikk
o Shorthand foredrag av Simen Løvgren
o Langtur i "Nærmiljøet"
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. Kurs
o Båtførerkurs
o Regattaer

Avtale med Hankø MarinaÆIankø Yact Club
Med bakgrunn i vån innspill til kystsoneplanen er det lagt opp til
en tredelt modell for seilsporten i Hankø-området Det er
ønskelig at det inngås en altale mellom de involverte parter.
Vi orienterer om status og ønsker diskusjon om videre
fremdrift.

o Jon Egil orienterer litt rundt saken for styret.
. Sjøsidekomiteen vil ha styret bak seg for å kjøpe

eventuell grunn på Furuøy
o Kristian Åsle og Inger Åsle Hatch var ikke tilstede under

denne saken.

Høringsno ta;t fra Norges Seilforbund
o Høringsnotatet er sendt dere tidligere pr mail jeg ønsker

innspill fra styremedlemmene som jeg bruker i vårt svar,
har dere ikke lest notatet gjør det før møtet i kveld. Dette
blir også en viktig sak på Seiltinget.

. Jeg ba om tilbakemelding i mailen jeg sendte, har bare
mottatt en kommentar. Dette er ting vibør engasjere oss
i. Dette er seilpolitikk som bercrer oss alle.

o Kristian og Per Ame kommer med noen tilbakemelding
rundt dette.

o Lars-Erik kommer med noe synspunkter, det kommer et
forslag til uttalelse fra Fredrikstad Seilforening.

Valg av representanter til Seiltingent 25 -27 mars
Fredrikstad Seilforening har anledning til å sende 3

representanter til Seiltinget
o Seiltinget skal være på Color Fantasy
o Leder
o Nestleder Jon Egil Johnsen
o Regatta ansvarlig Kristian Åsle

Etablering av Två-krona klasseklubb.
Klasseklubben ønsker et bidrag på 1000,00 fra de som har aktive
miljøer i dag.

o Styret vedtar å bidra med 1000,-

Eventuelto søknader om leie av lokaler etc.
o Forespørsel fra Lisa Lehmann om leie av Slippen i mars

-> Avslår (Inger Åsle Hatch svarer Lisa)
o Bjørn Olsen, vil leie slippen I mat2011-> Avslår (Per

H. sender mail tilbake)
a



Tom Ottar 2I-22 mai -> Avslår (per H. sender mail
tilbake)

r/1 
,t, ; / ,,/li;--*--"-'i: t.v- ,"/iv*z /l

1t
t,

q\-i...\

U nC18fl.,^-Sr-_- t b".,t\c;:f

-\)\


