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Referat fra styremøte mandag 5. mai kl. 19.00, Andersen-

slippen

Forfall: Per Arne Skjeggestad Suzarme Walter, Aaette Jacobsen, Olav Hals

Gjester: Christer Mortensen, Thorleif Sørlie

Referent: Morten Gøsta Jansson

Sak 1. God§enning av referat fra styremøte3. mars 2014

o Referat god§ent

Sak 2. Info - tanker om nye grep

o Mette Durban Andreassen er invitert ti1å delta

o Utsatt

Sak 3. Tema: Barn og Ungdom/Jollegmppa

. Christer Mortensen orienterte om gruppas arbeid

Rekruttering et overordnet mål
. 12 nye medlemmer er påmeldt for kurs i optimist
, Morten Rustad er engasjert som trener
. Bedre deltagelse i Østfold Cup enn på mange ar

Christer Mortensen ble valgt til leder i Østfold Seill«ets

Sak 4. Organisering - nytt medlem av Regattakomiteen (OORK)

o Forslag fra Per Helgesen om at Espen Johansen fra Skjæløyseileme tiltrer komiteen.

o Forslaget gitt tilslutning av styret
o Regattakomiteen blir da bestående av følgende medlemmer:

, Inger Bøymo
r Knut Bøymo
, Andre Manskow
. Endre Steinbru
. Thorleif Sørlie

' Espen Johansen
. Per Helgesen (leder)

Sak 5. Innskuddsplasser på brygga - veien videre
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o Jon Egil Johnsen redegiorde for forslago Det var enighet om å konsentrere det videre arbeid om en løsning som omfatter enterminering av nåværende innskuddsplasser, og tilby nye kontrakter til de som harinnskuddsplass nå

Sak 6. Organisering av økonomi og regnskap

o Jørgen Oksmo redegforde for sakeno Det ble besluttet at Julie Louise Johnsen engasjeres for å føre foreningens regnskaper fremtil neste arsmøte
o Jørgen oksmo gis fuilmakt ar åilngåskriftrig avtale om detteo Julie Louise Johnsen rapporterer løpende til ågen oksmoo John Egil Johnsen fratrådte møtet*d.. dette prlkt

Sak 7. Diverse orienteringer _ regatta

o Bedriftseilasen
o Alt er i rute
o Ca_ 20 båter er påmeldt så langt

o SeaPilot2Star
o Æterirute
o 69 båter er påmeldt så langt

o Hankø Race Week
o Æterirute

o Andre
o Homlulgen
o Følges opp av per Helgesen

Sak 8. Eventuelt

o Avtale om bruk av privat båt til sikringsarbeid
o Forslag framsaff fra Bam og Ungdorn/Jollegruppao Hans-Hen.k Bjelkgredeglorde forforshgå ri*ast til avtale

Bakgrunn: Behovet for silaingsarbeid i forbindelse med at detblir flerebarn og unge i foreningen
siktemålet er at de som stilrer sin båt til rådighet for foreningen, skarholdes kosfiradsløse i denne sammenheng

o 
_vedtak: styret erpositive til forslaget. Det inngås foreløpig to al-taler. Hans-Henrik Bjelke kommer med et kosåadsestimat" 
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o Kontingent
o Vil bli sendt ut i god tid før 17. mai.
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