
Referat fra styremøte mandag 3. og mandag l0.februar kl. 19.00
2014, Andersen-slippen, fortsa tt møte

Forfall: Per Helgesen
Referent: Morten Gøsta Jansson

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 6.januar 2014.

o Referatet godkjent

Sak 2. Årsmøte 2014

2..1 Budsjett 2014
o Jon Egil Johnsen presenterte budsjettforslag.

o Forslaget gjennomgått pr. enkeltpost, både på inntekts- og utgiftssiden
o Budsjettforslaget klart for presentasjon for årsmøtet. Beslutningen er

enstemmig
o Det ble besluttet å utsette de øvrige sakene på dagens agende i et nytt,

styremøte den 10. februar 2014.

. Havnekomiteen anbefaler at det varsles at innskudd for bryggeplasser
nedskrives fra2015.
. o Det foreslås for.årsmøtet at nedskrivning iverksettes fra og med 2015,

1. april, med en nedskrivningsperiode på tre år. Den arlige
nedskrivningssats blir således 33,3 oÅ.

'' r Havnekomiteens forslag tiltres således

2.2 Regnskap 2013
o Hovedpostene i regnskapet ble gjennomgått, og gitt tilslutning

o Regnskapet sendes nå til revisjon, for deretter å presentere det for ,,
årsmøtet

Årsberetning
. Ikke behandlet

Kunngjøring av årsmøtet
o Ikke behandlet

Sak 3. Parkering Vikaneveien

o Jon Egil Johnsen redegiorde for forslag til løsning av konflikt om
parkeringsarealene på motsatt side av Vikaneveien.

2.4
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Forslaget tilsluttes, men det gjøres et forsøk på å justere opp sponsormidlene
noe. Det var enighet om at midlene skal beny,ttes til å opparbeide
parkeringsplassen. Det skal også gjøres et forsøk på få oppmålingskostnader
inn som en del av løsningen

Sak 4. Styrende dokumenter, oppdatering.
o Utsatt

Sak 5. Medlemsarkiv
o Utsatt

Sak 3. Eventuelt
. Utleie

o Styret god§enner søknad fra Svein Moe om leie av lokalene den 16.

august 2014
o Gitt erfaring fra utleiesesongen 2013, er det enighet om ikke å leie ut

lokalene sesongen 2015, i månedene mai, juni, juli og august.

Foreningen har mottatt et forslag om å søke NM for OL klassene; Laser, Laser
Radial og finnjolle. Styret er awentende positive til forslaget, men vil gjeme
ha full bemanningsplan, og en oversikt over de økonomiske rammene for
arrangementet.

o Regattaansvarlig er ansvarlig for at de etterspurte opplysninger kommer
inn snarlig
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