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Referat fra styremøte mandag 4.november kI. 19.00, Andersen-
slippen

Forfall: Endre Steinbru
Referent: Morten Gøsta Jansson

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte7. oktober 2013

o Referat god§ent
. Legges utpånett

Sak 2. Administrative rutiner

o Inventarlister
o Status: Listene er på det nærmeste klare
o Det var enighet om at listene gjennomgås og oppdateres hvert halvår;

ved første styremøte etter juleferie og på første møte etter sommerferien
o Det ble også påpekt at alt utstyr må merkes
o Hovedansvarlig for oppfølging er inventarlistene er nestleder

Sak 3. Oppstillingsplassen ved riksveien

o Morten Gøsta Jansson redegiorde for saken
o Det var enighet om at det skal prioriteres å ffi til en omforent løsning, og at

denne skal søkes oppnådd innen styremøte i februar 2014
o Jon Egil Johnsen og Morten Gøsta Jansson er ansvarlige for forhandlingene

Sak 4. Regattaarrangement er 2014- terminliste

o Per Helgesen presenterer forslag til fullstendig terminliste på styresamlingen
den 9. november 2013

e Jon Egil Johnsen orienterte om status
o Bedriftsseilas

. Evalueringsmøte skal avholdes den 7. november

o TwoStar
r Presentasjons material for nye sponsorer er under utarbeidelse. Det vil også bli gjennomført en Questback blant tidligere

deltagere. Ivløte om dette vil bli avholdt 6. november

o Hankø Race Week
o Det foreligger visse personellmessige utfordringer for tiden, men det

jobbes med å ffi løst disse



Frdrtlcsted §al*traarqg
- ttaåhnt I&tå -

Hva gielder de øvrige årvisse regattaer, er status uforandret siden forrige
styremøte

De! var enighet om al foreningen må fortsette å være bevisste på hvilket
ambisjonsnivå man skal ha i forhold til regattaarrangementer

Sak 5. Brygga - status plasser

søknadsfrist for sommerplasser for 2014 er l. desember 2013o søknadsfristen skal publiseres snarest, på hjemmeside, ved sMS og på
Facebook

o Per Arne Sseggestad er ansvarlig for oppfølging

Harmekomiteens innstilling ble gjennomgått
o Det var enighet om at ingen bryggeleieavtaler sies opp kommende

sesong
o Tildelingskriterierble giennomgatt
o Disse vil bli publisert på hjemmesiden
o Enighet om at søkelister publiseres på hjemmesiden

synliggiøring og strukturering av gjeldende retningslinjer vil bli fulg opp på
styresamlingen den 9. november

Sak 6. Krana

Olav Hals orienterte om status. Det vil komme et tilbud om utbedring fra KIS i
løpet av kort tid

Retningslinjer for kranbruk vil bli slått opp i god tid før neste sesong begynner

Sak 7. Anskaffesle av sikringsbåt/trenerbåt?

o Jøtgen Oksmo orienterte l<ort om innstilling fra Jollegruppa. Gruppen ønsker at
det brir kjøpr inn en mindre RIB (10 -tz fot) på tilhen'ge;.' 

--:'
o styret er positive til at det foretas et slikt innkjøp, 111.r, b., om at man

undersøker om det er mulig å finne en båt som dekker et noe større
bruksområde' Forslag til valg av båt forelegges styret til endelig vedtagelse

Sak 8. Ageuda og opplegg for styresamling Iørdag 9. november

o Jørgen Oksmo orienterte kort om det arrangementet
o Samlingen vil finne sted på Galeien på Isegran

o Jon Egil Johnsen redegjorde for forslaget til agenda for møteto Forslaget ble vedtatt
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Sak 9.Orienteringer

. Jon Egil Johnsen og Per Helgesene redegjorde for planlagte onsdagsregattaer
neste sesong

o Det vil bli seilt hver onsdag fra Slippen
o Det vil bli avholdt flrre felles regattaer med Lera og S§eløy
o Disse vil fortrinnsvis bli lagt til tider rett før eller rett etter andre

regatfarrangementer

o Per Arne Skjeggestad redegjorde for arbeidet med «Det store seilløftet»

Sak 10. Eventuelt

r Det var ingen saker under evenfuelt
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