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Styrem øte 25. september 2O1O.
Tilstede: Kristian Åsle, Inger Åsle Hatch, Christin
Johansen, Lars-Erik Larsen og petter Larsen
Fraværende: Per Arne Skjeggestad, Jon Egil

Referat nr. 07 lLO. Referent: petter Larsen

Olsen, Per Helgesen, Anita

Johnsen og Inger Lise Fernløf

NR ANSVAR
38/10

39n0

Referat fra forrige møte
Referatet fra forrige møte ble gjennomgått.

Terminliste 2010-201l
Terminlisten byr på en del utfordringer, sen påske,
Færderseilasen 17juni. TwoStar starter St.hans aften: Og hva
velger vi når det gjelder BedriftseilaserVUnion race?
Vi har fått forespørsel fra Melges Norway om å arrangere NM
siste helgen i Mai.

o WatSki Skagerak Twostar -> 22-27 juni 2011
o Bedriftsseilasen/Union Race -> Det er en del ting for og i

mot om Bedriftseilasen skal være med i Union Race. ->
27 mai 2011 eller 28 mai2}ll. Det avgjøres etter at NM
for Melges datoen er endelig.

o Melges NorwayNM -> 27-29 mai2011 eller 20-22 mai
20tr

c Hankø Race Week 20Il -> 29.06 - 02.07 - 2O1l
o NM for Killing -> Skal vi ta på oss dette? Medio.juli

20rt
o NM for Yngling -> Skal vi ta på oss dette? Medio juli

20tI
o Hankø OneStar 2011 -> 3 - 6 august2}ll
o Onsdagsseilaser, Tirsdagsseilaser og andre lokale ting

kommer vi tilbake til.



40110 | Fredrikstad Seil.forening mot 2020
Kan man tenke seg at man etablerer en foretningsdel i
foreningen. Kan nybegynnerkurs, seilskole og events være en

del av vår forretningsidd? Årets erfaring med bl.a arrangementet
for Fokus Bank viser at det kan ligge interessante
inntektsmuligheter her.

o Lars-Erik snakker litt rundt teamet. Han har også sjekket
litt med andre foreninger hvordan de gjør det.

Vi kan arrangere en hel del, både huset vært, anleggene
vi har osv.

Kan vi drive kommersielt på Andersen Slippen, det er
noen klausul i kontrakten med Fredrikstad Kommune.
Utdanning av funksjonærer for å kunne arrangere slike
ting i foreningens regi.
Hva skal foreningen investere i framtiden?
Det vil bli kjøpt brygger en gang i fremtiden når det blir
godkjent.
Til Huskomiteen: Gjør noe med benken på
kj økkenet. (oppvaskbenken)

Det ble en del diskusjon angående lønn til for eksempel
formann eller eventuelt ved amangementene.

Kanskj e åpne for eventue lle betalinger/go dtgj øringer for
de som gjør viktige oppgaver for foreningen.
Lage overnattingsmuligheter i andre etasje på Slippen.
Komiteen er: Espen Johansen, Truls Olsen og Per
Helgensen.

Hva med Søndagsmiddag på Slir -en, forslag fra Anita.
Båter, skal foreningen investere 1 , :re båter i 201I.
Skal foreningen kjøpe inn en sikkerhetsbåt? Skal det
være en rib, sjark, speedsjark? Hva skal denne
sikkerhetsbåten ha ombord? Sikkerhetsbåt og startbåt?
Eller en fellesbåt som er både start/sikkerhetsbåt. Lettere
å fa sponsing av blant annet forsikringsselskaper.

4Ut0 Omr ådepl ane n -for Hankø s unde t.

Det er sannsynlig av vi blir spurt om å øke våtrt økonomiske
bidrag utover hva vi allerede har sagt ja til. Hvordan stiller vi
oss til det?
Det er mulig atvibør ha et årsmøtevedtak for å øke vår andel til
dette plan arbeide.

o Det vil bli avholdt etmøte for å informere styret og
Sjøsidekomiteen angående områdeplan den 11 oktober
2010 påAndresen Slippen.

o Per Andre Hansen kommer å informerer.
o Skal vi øke vårt bidrag til å finansere Områdeplan for

Hankøsundet.
o Fylkeskommunen er veldig positiv til Områdeplan for

Hankøsundet.
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o Setter et tak på hvor mye ekstra utover de 200 000 vi
allerede har bevilget. Da setter vi tak på totalt 300 000.
Saken ble vedtatt i stvret.

I4formans.ion
Hvordan skal vi løse dette i2011?

o Endre Steinbru og Per Arne Skjeggestad vil bli forspurt
om å være Informasjonsansvarlige.

Forslag til æresmedlemmer?
. Ingen konkrete forslag rundt bordet.
o Kai Wiese har seilet opp som en het kandidat til

æresmedlem.
o Svein Andreassen

Forslag til medlemmer som for foreningens hederstegn i gull?
o Erling Martinsen
. Kjell Norli
o Elin Samdal
o Magne Tønnessen

Endelig beslutning av hvem som skal ha disse utmerkelsene blir
besluttet ved et senere styremøte.

Budsiett:
Vi kommer ikke til å behandle regnskapet så langt på dette
styremøte, men ser på budsjett uten at dette skal vedtas.
Endelig forslag til budsjett blir på et møte nærmere jul.


