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Referat fra styremøte 26. januar 20r7kl. 19.00, Andersenslippen

IiållJ:r rffi"J}'r::åxJansson, 
Suzanne walther, sture vang, Eivind Rubinstein, Lene

å;ffi:lirl-##rr'ffilPåtok seg oppdrager, da svein Moe kom med rovnad om en

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

o Referatene ble ikke gjennomgått og signert fordi de ikke var tirgiengelig

Sak 2. Regnskap, budsjett og forberedelser titr årsmøte

o styremøtet ilreide seg i ari hovedsak om forberederse til årsmøte. g.2.r7.o per - Arne informerte om at a.t uti. et iite ";;d+ på regnskapet. Det vir også
5"ru:r.nfer 

penser ;;ilå. er fakturert ;;J;;"rredet beåre resurtat enn det
Det er ffi tilstede på dette styremøte. Dermed må hvr

$:iJ:1§}?fi H:,T.,li#eilT1fi[ytrJ,ffi "il.åHå11i;,:å]Hf i,".#*"o Mor.ten Rustad ser noen uklaÅer
at spørsmår om dene *-.,1;i,ijnå'#-#":teJiJ*:j?ffi:fHf. ," Ame ber om

Sak 3. Innmeldt til årsmøte.o Det har kommet inn forslag om å utnevne Magne Tønnesen æresmedrem.styrer bifalrer forsraget. p.i - a*" kommer,riå-øii.r.de overrekkersen avutmerkelsen på det kommende *._rr.t.o Magne Tønnesen har fremmtt føtgena. forsrag: 150 000 kroner fra overskuddet tirBedriftsseilasen skal ga tl nyft U'ryggeanlegg.

iilT:ri.T,1':frffitifffiLå#iffi;:?.* svnspunkter om at dene i rremtiden
styret vet at brygga må skiftå ,t, -.n ønsker ikke å binde seg opp i fremtiden.Hvilket tidspunkt brygga til blif;*yet, hvordan roLy"9, samt fi nansieringsordningerosv' er meget uklart' Dermed ønskerikke 

"yr., 
å u#å..rru..r."rrffi;;il". fremtidigestvrer t, dene forsraget. Detbør Jgri ,:riJ;;;r)€g" i inneværende ar har værrkostet på omtrent ati n"u,,å *Å.r. Dessuten ,;;;, man å awente resultatet av

å:n "'" 
områdeplan' Den vil giårrg", f";ffi#;righeter foreningen kommer t, åo styret foresrå nav,eendring på foreningen. Den gammermodige skrivemåten:Fredriksstad seilforenins :e;;;r'ril, Fr.åril.rr"åtåiiror"rrirg. Dobbel konsonantenhar førtt, mange utforai"inglffistyret gar enstemmig irur for dette.



Frednl#tåd §elftrerrng
* §taåhrtX§§e -

o Forslag om ny kontingent fra styret. Enkeltmedlem: 850, familie 1000, og 300 kr. for
styremedlemmer med familier. Det forutsettes at dette fungerer i forhold til Norges
Idrettsforbunds systemer. Forslaget bifalles.
Profesjonell drift, forslag fra styret: Er dette noe styret skal jobbe videre med. Styret
ønsker åjobbe videre med dette, og ønsker årsmøtets bifall til dette. Per Arne
gjennomgar forslaget før dette offentliggjøres på hjemmesiden.
Styremøte den 6. februar. Dette har Stian Ål«e sagt j atil ålede. Per Arne planlegger
møtet sammen med Morten Jansson og Stian. Per Arne tar kontakt med regnskap og
revisor for å få revidert regnskapet.


