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Styremøte 22. mars 2010.
Tilstede: Kristian Åsle, Inger Åsle Hatch, Per Arne Skjeggestad, Christin Olsen,
Per Helgesen, Anita Johansen, Jon Egil Johnsen, Lars-Erik Larsen, Inger Lise
Fernløf og Petter Larsen
Fraværende:

Referat nr. O4 lLO. Referent: Petter Larsen
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Referat fra forrige møte
Forrige styremøte referat ble gjennomgått.

Komiteen.
Sjøsidekomiteen

- De hadde møte i forrige uke
- De venter nå på at kystsoneplanen blir godkjent i

kommunen.
- Det som ligger i planen til kommunen ser veldig bra ut

for eventuell utvidelse av brygga.
- Dette gjelder også utvidelse/utbygning av hele Vikane

område.
- Kystsoneplanen skal være god§ent før sommeren, men

den kommunale saksgangen er nok litt tregere enn det.

- Etter at kystsoneplanen er godkjent må det utarbeides en

områdeplan for område.
- Det vil bli satt i sammen en prosjektgruppe nar

områdeplan skal utarbeides.
- Statusen fra Sjøsidekomiteen er at fremdriften er i rute og

det ser lyst ut, selv om det er langt frem itidfør vi kan
utvide brygga.

Informasjonskomiteen
- Jon Egil Johnsen
- Per Arne Skjeggestad(ansvarlig)
- Petter Larsen
- Jon Egil informere litt om komiteens intensjoner.
- Hvordan seilforeningen skal kunne informere alle

medlemmer og allmennheten om våre aktiviteter.
- Facebook os Twitter: der skal oeså klubben profilere seg,



dette blir en uformell informasjonskanal.
- Dugnad for å oppdatere adresselister(adresser og

telefonnummer, epostadresser)

Regattakomiteen
- Hva er styres holdning til Union Race og Bedriftseilasen
- FS synes vi ikke fikk nok ut av Union Race.
- Jon Egil kommer med noen innspill til styrets holdning

til Union Race.
- Vi har jo en egen BedriftseilasAJnion Race komiteen i

foreningen.
- Hvordan skal foreningen forholde seg til Union Race?
- Vedtakopprettholdes.
- Watski Skagerak Twostar 2010.
- John har snakket med Seilmagasinet, Watski osv.
- "Velkomst komitee" når deltagerne kommer til oss.
- Havnekomiteen må sørge for at brygga er tom når

deltageme kommer.
- Sikkerhetskomiteen er den klar?
- Hankø Race Week
- Lars-Erik går igjennom foreløpig bemanningsplan
- Homlungen Seilasen
- Spør Knut Harald Høydahl og Gunnar Tørnquist

Barn og Ungdom
- Hadde møte sist onsdag
- Skal lages en innbydelse til alle skolene i Fredrikstad

distriktet. 3- 7 klasse.
- Trenemehar gårtt over joller.
- De satser på at det er klart like over påske.
- Sven O. Jacobsen har ansvaret for rekrutteringen
- Vi MÅ kjøre kurs for bårtførerprøvekurs i foreningen.
- Viderefører tirsdan og torsdan på Slippen for barn og

ungdom.
- Litt diskusjon nrndt windsurfing i klubben.

Havnekomiteen
- Truls Olsen
- Olav Hals
- Fredrik Åsle
- Erik Martinsen
- Ragnar Ringstad
- Per Helgesen(Styre medlem)
- Per bestiller flere 1'er nøkler.

Hus/Plass komiteen
- Inger Åsle Hatch
- Knut Bøymo
- Odvar Johansen
- Turid Johansen
- Roar Larsen
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- Espen Johannessen
- Per Helgensen(Styre medlem)
- Huskomiteen skal ha møte den 13 april.

Tur og Hav
- Komiteen består av: Christin og Truls Olsen, Odvar og

Turid Johansen, Espen og Anita Johansen
- Det er planlegging av Sommercruise igjen.

Terminlisten for Fredrikstad Seilforening
- Lars-Erik går igjennom en foreløpig aktivitetsliste
- Retter opp slik at vi kan legge ut en midlertidig

terminliste.

Innkj øp av klubbeffekter
- Henri Lloyd
- Pique i teknisk -> 160,- * mva
- Pique i bomull
- Jakke til medlemmer i Henri Lloyd
- Hva gjør vi her? Skal vi kjøpe inn noen klubbeffekter.
- Vi fortsetter denne diskusjon neste møte

Hankø Onestar 2010
- Flere etaper i arets onestar.
- Arendal skal igjen være med anangør i arets Onestar.
- Trackingen på Onstar er 1400,- pr båt.
- Vi har fått tilbud på en prisredusjonpå l5%o
- Vi diskuterer kjøp av eventuelle trackingbokser fra

TrackTrack.
- Det ble vedtatt at vi skal kjøpe bokser hvis vi får utvidet

kartområdet.

Bank og forsikringer
- Lars-Erik og Inger-Lise har hatt møte med

bankforbindelsen vår.
- Vi la også frem et forslag om at de sponser oss med 150,

iløpet av en 3 års periode.
- Ballen er spilt over til Sparebank 1, vi venter på

tilbakemelding fra Sparebank 1.
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