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Referat fra styremøte 22. august 2016, kl. 1 9,00, Andersen-slippen

Forfall: Suzanne Walther, Sandra Hatch
Referent: \forren Gøsta Jansson

Sak 1. Godhjtuning av referat fra styrem øte 6.juni 2016.

o Rettreær ble godkjent

Sak 2. Iteg!$erp og økonomi

o }"armc \ordbø redegjorde for status

r Fmm'mr :u"ren problemer med å utforme gode rapporter, og identifisere nøyaktig hvori@exffi kommer fra.

r k r igså fortsatt n6sn rrklarheter i forbindelse med overgangen til nytt
farlmmrngssvstem

sak 3. omu@@ring av enkelte arangementer siden siste styremøte

o Tnro §urr
: -, *. gjennomført arraagement
: t"rrall påmeldte var det samme som i 2015
: u--,:alen med True Hea,tng er nå over: I "."f;:,"J,1:ffiffi::'l#ff fr:jr'"'år;r regger hodene i brø t, neste

styremøte ir"ruola til å finne kandidater til ny sponsorer

o S mnrirrrffiullJbb

: ::m :tor suksess
: -i 

. åp*ner for å utvide ul to uker aesle år

o l"cmøiummnesterskap

: $turm Tønnesen og Gelr Besb.y har vunnet vM i Big Boat: Jtn-stopher Sørlie flkk 
'otrr i VI\4 i Zoom

Sak 4. §rm.1ilt aryangementer i høst

r $nm$hrurrr:rqil-ns mindeløp



o Siste del av klubbmesterskapet

Sak 5. Mediestrategi

e Punktet utsettes

Sak 6. Seilsporfligaen

r En regatta senstår, i Bergen

o Det har giennomgående vært

o Foreningen ligger på 9. plass

10. og 11. september

vanskelig å stille iag i ligaen

før siste seilas

Sak 7. Områdeplanen

o Per Arne Skjeggestad orienterte om status.

. Saksgangen er fortsattpreget av utsettelser.

r Per Arne s§eggestad snakker med de som er involvert i arbeidet fra foreningens sideog gir en oppdatert status i arbeidet på nest.ty;;;;;

Sak 8. Eventuelt

r Neste styremøte avholdes 5. september.

' 
Hffi;å*ustad 

ivaretar inntil videre sandra Hatchs oppgaverl ansvar for barn og

' 
,"råt?:kommet 

en forespørsel om å leie Fevaene til er arrangement onsdag 24.
o Styret er positive til slik utleie.

. Vi har mottatt_en henvendelse fra Melges klubben om "2fr17 I henhctd tir rorbunder, åcrr,, 
"", 

a"t Å.r^i'#;iåååå ;#elges 
NM for

o 
3# ffiå-#t 

om at ttiuuen;".;;;il;enter. Eivind Rubinste inføtser

o Kællen har tattinn vann i sommer. problemene er ordnet nå.
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Det har også kommet tilbakemeldinger på at enkelte medlemmer har vært litehyggelige mot eksterne leietagere sÅ også har leiet ræ[en. Dette har vært såpassgraverende at styret har måttet be om unnskyldning på klubbens vegne.

videre har det kommet tilbakemelding om at foreningens båter har blitt brukt privat,og uten avklaring med foreningen
o Dette er uheldig. vi vil utarbeide retningslinjer for båtbr,.rk.

' Bendik Nystrøm holder i dette ,å*rnl, med sture vang og Thorreif
Sørlie, og kommer med utkast til retningslinjer til nesÅry1emøte

' Styret jobber for å ha retningslinjeae kl-ire tii neste sesongslert.
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