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Referat fra styremøte 18. april

Forfall: Eivind Rubinstein, Lene Ulfeng
Referent: Morten Gøsta Jansson

2A16, kI. 19.00, Andersen-slippen

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøter 2. mars og 4. april 2016.

o Referatene ble godkjent.

Seilskole/ sommerklubb 2016

Frode Jørstad har kommet med et nytt initiativ til Seilskole i uke 27. Forslaget
innebærer at foreningen ikke tar noe økonomisk risiko.

Styret er positive til forslaget.

Per Arne Skjeggestad, Sandra Hatch og Morten Rustad er ansvarlig for den videre
oppfølging, og gis fullmakt av styret til å inngå avtale

Seilskolen legges inn i aktivitetskalenderen, dersom, og så snart det blir inngått avtale
om å gjennomfore Seilskolen

Sak 2.

a

o
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Sak 3. Politiattester

o Sture Vang redegiorde for problemstillingen; alle de som er involvert, på vegne av
forening må fremlegge politiattest.

Den enkelte må selv be om slik attest

Klubben må beskrive formålet/behovet for at den enkelte trenger slik attest

o Søknaden må gjøres elektronisk

o Sture Vang er ansvarlig for oppfølgingen

a

a



Sak4. Medlemsregistrering-Idrettsregistreringen

o Moften G. Jansson redegjorde for problemer i forhold til foreningens kategorisering i
hustandsmedlem/ hovedmedlem. Det må awentes en tilbakemelding fra klubbadmin
på om det lar seg gjøre å eksportere vårt gamle faktureringsystem til Klubbadmins
nye.

o Idrettsregistreringen ble gjort av styret i felleskap. Det var ikke mulig å fullføre
registreringen, da årsmøteprotokollen ikke var registrert hos klubbadmin. Per Arne
Skjeggestad og Morten G. Jansson følger opp dette.

Sak 5. Regnskap/ budsjett.

Per Arne Skjeggestad redegjorde for budsjett for Slippen. Budsjettet er mangelfullt.

Foreliggende tall må justeres

Karine Nordbø foretar nødvendige justering til neste styremøte

Sak 6. Ansvarsområde Slippen

o Bendik Nystrøm ønsket en nærTnere avklaring på rollen til leder av bryggekomiteen i
forhold til ulike arrangementer i foreningens regi, men med egne
arrangementsansvarli ge.

o Det var enighet om at de spesifikt ansvarlige/ komiteene skal besørge at alle
funksjoner ivaretas av de ansvarlige for det aktuelle arrangement.

o Det var enighet om å samle informasjon om rutiner for de som tidligere har hatt større
ansvar for ulike arrangementer, slik at vi sikrer erfaringsoverføring av den
kompetansen de besitter

o Suzanne Walther følger opp i forhold til Fiskemannen. Svein Olav Moe følger opp i
forhold til Two Star og HRW

Sak 7. Utleie Slippen

o Bendik Redegjorde for morgendagens møte i huskomiteen

. Huskomiteen kommer med innspill til forslag til rutiner til neste styremøte
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Sak 8. Møteplan

o Neste møte,9. mai klokken 1900

o Deretter blir møte 23. mai og 6. juni klokken 1900
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