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Referat fra styremøte 2. mars 2A16, kI. 19.00, Andersen-slippen

Forfall: Ingen
Referent: Morten Gøsta Jansson
Ekstern deltager: Eileen Dahlstrøm, regnskapsfører, før det ordinære styremøtet ble åpnet

r Innledningsvis redegjorde regnskapsfører for status i regnskapet per februar. Hun
oppfordret styrets medlemmer om å være nøye ved utarbeidelse av fakturagrunnlag,
og klargjorde for øvrig hva hun trenger, for mest mulig hensiktsmessig føring av
foreningens regnskaper. Alle bilag må inneholde opplysninger om hvor de skal
bokføres.

Sak 1. Godkjenning ay referat fra styrem øte 3.februar 2016.

o Referatet ble godkjent, av de medlemmer som også deltok i det avgåtte styret.

Sak 2. Preseniasjon og konstituering av nytt styre

o Det enkelte styremedlem presenterte seg, og sitt ansvarsområde i styret

Sak 3. Sammensetning og mandat for komit6ene.

Regattakomitd, leder Svein Moe

o Svein Moe redegjorde for sine tanker om komitearbeidet

. Hovedutfordringen er å få folk til å delta i forbindelse med regatta-
ai'rangementer

Det er stor slitasje på de Tordenskiolds soldater som de senere

årene har stått for arrangementene
o For åbøte på dette må det tilstrebes å knytte flere folk til en stab

av folk som inngår i en større arrargøtryppe
o I denne sammenheng vurderes det å kalle inn til et

allmannamøte, hvor deltagerne inviteres. En slik henvendelse
kan også gjøres i forbindelse med en av foreningens øvrige
arrangementer, f.eks på en klubbkveld.

. Det er planlagt fem større arrangementer for sesongen

o Komite, ennå ikke klar, flere er spurt. Det tas sike på å knytte bestemte
personer til det enkelte arrangement.
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r Det er klart allerede nå at Eivind Rubinstein følger opp det videre

arbeidetmedforeningensdeltagelseiSeilsportligaen.

Barneiungdomskomit6, leder Sandra Hatch

o sandra Hatoh re,legjorrJe for siire tanker orrr korriiiearileidet
, Hovedutioå.ing.n er å rekruttere ungdom til foreningen, og beholde

de som har kommet inn'

Komiteen er ennå ikke klar

Utkast til årsplan presenteres på neste styremøte

slippenkomite, herunder hhv. hus-og bryggekomitd, leder Bendik Nystrøm

o Bendik Nystrøm redegiorde for siae tanker om komitearbeidet

. Hovedutfordringen er hfafolk til å delta på dugnadi med forefallende

arbeid

o ForeløPigekomitemedlemmer

' Brygge:
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ror komiteen

: frå::#ffi:'-

*: 

ffii#å#dil.* 
-

Informasj onskomit6, leder Suzanne Walther

o suzanne walther redegiorde for sine tanker om komitearbeidet

o Det er store utfordringer knyttet til å få folk til å levere stoff ti1 foreningens

hj emmesider, Seilmagasinet m'v'

o Det er planlagl at det enkelte komitemedlem har fåti tildelt ansvar for de ulike

arrangementer.

o Det trengs komitemedlemmer, foreløpig er ikke komiteen klar'

o

o
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o Morten Rustad følger opp som teknisk ansvarlig for hjemmesidene.

Tur og Hav, leder Sture Vang

(, sture vang redegjorde for sine tanker om komitearbeide,r

o Det er allerede iverksatt et relativt omfattende program
o Dette vil bli presentert løpende

o Det vil også bli iverksatt en spørreundersøkelse, hvor medlemmene vil bli
spurt om hva de ønsker av foreningen

o Foreløpige komitemedlemmer.
. Svenn O Jacobsen. GunRar Tørnqvist

Administrasjon- /økonomi
o Per Arne Skjeggestad, leder
o Eivind Rubinstein, nestleder
o Karine Nordbø, økonomiansvarlig
o lViorten Gøsta iansson. sekretær

Sak 4 Møteplan framover.

o Hver første mandag i måneden, klokken 1900, på Andersenslippen

o Det alrangeres ikke møter i månedene juni, juli og august.

Sak 5 Eventuelt

Det har oppstått visse problemer med at det er giu tilsagn om tildeling av båtplasser,
førendelig tildeling er klar, og forankret i styret. Bendik Nystrøm reOegjorde for
probiemene.

Sakgn vil bli fulgt opp i perioden frem til neste styremøte. Den vil bli behandlet pr.
mail.
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