
Styremøte nr. 5/2021

Dato: 080321

Sted: Nettmøte Teams

Referent: Helge

Til stede: Endre, Jan Olav, Atle, Maja, Sandra, Vidar, Magnus

Frafall: Stian, Jørgen, Bjørn Erik, Anders, Anstein 

Referat fra forrige styremøte ble godkjent

Forslag fra styret til endring av styresammensetning

Styret foreslår å fjerne styremedlem regatta går ut og erstattes av nestleder. Styremedlem media går 
ut, oppgavene fordeles innad i styret. 

Gjennomgang av agenda for medlemsmøte

Status for brygga, som er nedslitt med vedlikeholdsbehov. Mye vedlikehold, også i år.

Status klubbhus, vinduer, dusj, gulv og kjøkkeninnredning. Taket på jolleskuret. Asfaltering av 
jolleplassen, noe museet er positivt til. Krana er helrenovert.

Parkeringsplassen. Solhøi ønsker to innkjøringer. SF er i dialog med Veivesenet. Styret er mot to 
innkjøringer, det reduserer antall parkeringsplasser, da de er knyttet opp mot antallet båtplasser.

Foreningen må bli flinkere til å bruke Gunnars plass til parkering over tid. 

Når det gjelder områdeplanen vil medlemsmøtet bli avholdt i etterkant av planutvalgsmøtet i 
kommunen, der beslutning om alternativ for områdeplanen vil være tatt. 

Støtte til brygge på Garnholmen

Anstein har gjort undersøkelser, og er positiv til å støtte prosjektet økonomisk. Styret vedtar å gi et 
bidrag på 10000,- i form av å betale regninger når disse foreligger.  Det er ønskelig med 
representasjon fra SF i prosjektkomite/at SF får informasjon underveis. 



 

Revisjon av lovene 

Styret tilslutter seg lovutkast fra NIF.

Revisjon av bryggerreglementet

Bruk av Mooringo eller det systemet som seilforeningen bruker for digital administrasjon av 
gjesteplasser tas inn i bryggereglementet.

En del uklarheter i bryggereglementet klargjøres og presiseres.

Kontingent

Styret går inn for å øke kontingenten for hovedmedlemmer fra 950 til 1000 for å dekke inn avgift på 
50 kr til Østfold seilkrets, samme for medlemmer under 26 år, fra 500 til 550.

Kasserer redegjør for hva kontingenten går til, generelt går 75% av kontingenten til SF, resten går til 
forskjellige avgifter, fx kontingent til Norges Seilforbund.

Bryggeleie 2021

Styret går inn for å øke meterprisen med 6% i henhold til økning i konsumprisindeks, og med 30% for 
å finansiere resten av det arbeidet med brygga som gjenstår fra i fjor. 

Forlengelse av leieavtalen for Slippen med Fredrikstad Kommune

I forbindelse med søknad om tippemidler må leieavtalen forlenges. Nåværende avtale utløper 2033, 
men må forlenges til minst 2063 for at tippemidler skal kunne tildeles. Endre har kontaktet 
kommunen om dette, og om innkjøringen til Solhøi. 

Stifternes pokal

Styret innstiller Are Eklund.

Årets seiler

Styret innstiller på Kristoffer Sørlie for 2. plass i Laser standard NM. 

Æresmedlem

Styret innstiller på Roar Larsen for innsatsen for Slippen, Kællen og modellseilingsmiljøet. 



 


