
Frcdrrlcslag Saffbranlrrg
- Etaåhrt ISAå -

Referat fra styremøte 3. februar 2016, kl. 19.00, Åndersen-slippen

Forfall: Iørgenoksmo, Jon Egil Johnsen, Suzanne Walther, Eivind Carlsen
Referent: Morten Gøsta Jansson

Sak 1. Godkjenning sv referat fra styremøte 6. jaruar 2016.

o Referatet ble godkjent

Sak 2. Forberedelser til årsmøtet

o Regnskap for 2015, mottatt på mail fra Øko-Drift AS

Regnskapet er for overordnet til å realitetsbehandle. Vi etterspør mer detaljerte tall.
Saken følges opp av Per Arne S§eggesød.

o Iledersbevisningerfra foreningen

o Farslag:

. Magne Tønnesen, hederstegn i gull

. Per Helgesen, æresmedlem

. Christoffer Sørli, årets seiler

. Per Arne og Lone S§eggestad, årets turseiler

. Tormod Lie, stifternes pokal

Beslutning: Forslagene ble vedtau, uten at innstilte s§T emedlemmer deltok i
avstemmingen.

Innkomne forslag

c Forslag sottatt fra Magne Tønnesea
. Det blir avsatt 100.000,- NOK av overskuddet øremerket nytt

bryggeanlegg på slippen. Bakgrunnen for forslaget er at eksisterende

brygge er av en slik karakter at att den snart må fornyes.

o Styrets vurdering: St-wet er positive til forslaget.
Innstilling/ forslag til tekst:Det settes av 100.000,- NOK av overskuddet "fra
2015, øremerket nyu bryggeonlesg på slippen.



6. Awikle vinterlagring av båter på

tilbud til et begrenset antall båter.
land da dette uansett vil være kun et

Styrets vurdering: Inntekten er en refl nettoinntekt for forening, og viktig
for å oppreuholde dagens aktivitetsnivå
Innstillingl forslag til teksfi Ordningen med vinterløgring opprettholdes

Sak 3. Eventuelt

Frdrrilmt d §eftltr;afngr
Etaåttt 1882 -

Forslag mottatt fra Thomas Oksmo
L Vafikomiteen utvides til 4 medlemmer (minimum en kvinne/mann i

totaien) og alltid medlemmer fra forskjellige alder/generasjoner.

Styrets vurdering Styret er positive til forslaget, men påpeker samtidig at

dei er erfaringsmJssig har vist seg vanskelig å få folk inn i de aktuelle

posisjoner.
iooriittiog/ forslag tit tekst: Styret bør bestrebe seg på å innstille på en

valgkomite som sammensatt oy et bredest mulig utvalg ov foreningens
medlemsmasse.

2. Det etableres en seilskole for barn og ungdommer over 3 uker i
sommerferien. Årsmøte gir mandat til å leie ut anlegget til private som har

det økonomiske ansvaret.
Styrets vurdering: Styret har allerede kompetanse til å treffe beslutninger

i saker som dette, og anser derfor ikke at dette er en årsmøte sak.

Irnstiltirg/ forslag til felrsfi Saken herwises til ordinrzre styrebehand{ing

3. Det åpnes for en redusert pris på medlemskap for de som har dobbelt

medlåmskap i flere seilforeninger (typisk eksempel KNS V FS). Slik det er

i dag er man teknisk sett registrert flere ganger i medlem register til NSF'

Styiets vgrdering: Vi har allerede store utfordringer med rekruttering, og

foinotO å lå inntekter. Vurderingen er begrunnet i at store deler av

kontingentene går allcrede viderc til seilmagsinst, NSF og NIF.

Foreningen trenger derfor de inntektene som blir igien til å opprettholde

dagens aktivitetsnivå
Innstilling/ forslag til teksfi F or slaget for kast e s

4. Cjenskape «Blæsten» sorn ayhetsbrev - egne redaktør og redaksjon under

media komite"
Styrets vurdering: Dette er en styresak, og kan behandles som sådant

Innstilling/ forslag til teks* Forslaget forkastes

5. Alle medlemmer må nrelde inn en mail adtesse til FS for å ffi direkte sendt

nyhetsbrevet «Blæsten» og årsberetning i digital post.

Siyrets vurdering: Dette er en styresak, og kan behandles som sådant

Innstilling/ forslag til tekst: Forslaget forknstes
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