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bør kta
Olav Hals, Per Arne Skjeggestad, tnger S. Åsle, Endre Steinbru (ref)
Forfallr per Helgesen, iriiå Helen Jo-hansen og Kristian Åsle.

Styremøte
Tilstede: Lars-Erik Larseh, Jon Egil Johnsen-, Jørgen Oksmo, Inger Lise Fernløf,

Sted: AndersenslipPen

Referent: Endre Steinbru
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Referat fra siste styremøte giennomgått:
. Ungdomsgruppa har søkt om støtte fra IF og Gjensidige, har ffitt

avslag fta lF, ikke hørtfra Gjensidige.
o Aktivitetskalenderen er på plass, Det må lages en bruksanvisning
o Jørgen gikk giennom endringer i terminlista for 2013

o Klubbmesterskap flyttes fra 18.mai til 18. august

o Regattavasluttning for sommeren 25. juni
o Avslutning høst 26. sePtember

o Sommerskole ukene 26 og33
o SeilcamP med KNS uke 40

o Trenerkurs forjollegruppa 15-16-17 mars

Nordisk for Draker legges inn i Hankø race Week'

To Norges Cup for joller har ikke atrangØr. Vi kan ikke ta dette nå'

2013 er det nye RRS fra ISAF. Dommer/Arrangør I kurs er planlagt på

vårparten. Dato ikke fastsatt.

Langlurkveld l0.januar. Legges inn i kalenderen

Watski Skagerak Twostar
vi må få på plass ei prosjektgruppe med ansvar for Twostar. Jon Egil tar

på seg å fa dette på plass.

På grunn av bryggeplasssituasjonenn og etter en totalvurdering av

kostnadene har vi arrangementet på Hankø yacht Klubb. Vi betaler kun

for maten, den er beregnet til ca 50 000.- for deltakere og funksjonærer.

Lars Erik blir med som kunsulent, men kan ikke ta ansvaret for regattaen

som regattasjef.
Trackingen er kostbar, men Yellowbrick har høy kvalitet. Styret ser det

som viktig å holde en høy standard på arrangementet. Styringsgruppa

må ta stilling til hva slags tracking som skal brukes. Vi tar kontakt med

Stian Åkre, han hadde kontakt med Trackingselskapet i fior.
Gruppa i fior var:

. Lars-Erik
o Per Helgesen
o Olav Hals

Endre

Endre

Per Arne

Jon Egil
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o Petter Larsen
o Per Øyvind
. Stian Åkre
o John Hatch
. Arendal- Einar Frodesen
o Seilmagasinet- Morten Jensen
o Watski-Helge Mørk

I løpet av tre uker må NOR være klar. Påmeldingsfristen settes til 20.
januar

Parkering
Det er et stigende problem med plassering på Slippen. L-E foreslår å
sette opp bommer for å begrense §vparkering på Slippen. Vi ber
huskommiteen se på saken og finne alternative avstengningspunkter og

teknologi, samt innhente priser.

Wifi og nettverksoppkobling
Vi har mye rot og dårlig tilgjengelighet i nettverket på Slippen, selv om

vi har to (2) leverandører. Forenkles og settes i orden ASAP. Kontakter
Per Øivind og Petter for å høre om spesielle forhold krever ekstra

oppmerksomhet.

Jolleparken krever oppgradering
Vi disponerer nå l7 joller, hvorav to er nye, sponset av Storm Event og

Hankø yacht Club. 10 joller fra2004 trenger en oppskhining og

reparasjoner bl.a i baugen. Vi ber om tilbud fra to leverandører og

behandler denne saken i sammenheng med budsjettet for 2013.

Forberedelse til årsmøte 2013

Årsmøtedato settes til onsdag 27 . febrtar.

Årsfesten arangeres 19. januar

Begynner å be om beretninger. Frist for ferdige godkjente beretninger 13

februar. Beretningen trykkes i 100 eks

Alle må finne og foreslå kandidater til utmerkelsene. Hederstegn i Gull
og Stifternes pokal, samt årets seiler og årets turseiler

Trenger informasjon om alle regattaresultater i år

Årets valgkommite består av
o Gunnar Tørnquist
o Truls Olsen
o GretaØy

Lars-Erik

Per Arne

KristianÆndre

AIle

Per
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Barne og ungdomsgruppa ønsker regatta på onsdag og torsdag fra
Slippen. Regattakommiteen må bidra her.

Neste Styremøte torsdag 29lll hos Jon Egil Johnsen i Glacisgata

JørgenÆer
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