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Referat fra styremøte 5. september 2016, kI. 19.00, Andersen-
slippen

Forfall: Suzanne Walther, Sandra Hatch, Sture Vang, Eivind F-ubinstein
Referent. Morten Gøsta Jansson

Sak 1. Godkjennitrg av referat fra styremøte22, august z0fi.

o Referatet ble godkjent

Sak 2. Regnskapsstatus

. Vi har ennå ikke mottatt tallene fra august. For regnskapsførere er det noen praktiske
problemer med å levere oppdaterte tall når styremøtene er berammet i den første uken
i måneden

o Det er også noen praktiske problemer i tilknyhing til henting av post. Under
sommeren har det forekommet at regninger til foreningen ikke har blift betalt ti1
forfall. Dette er uheldig, og medfører ekstrakostnader.

Sak 3. Avslutning av avtale med regnskapsfører

a Det har kommet forslag om å velge en nettbasert Visma løsning
o http.#*wrv. visma.nolsmart-klubbokonomi?
o Løsningen er vesentlig billigere.
o Karine Nordbø undersøker løsningen nærmere til neste styremøte, og kommer

med en anbefaling da.

Sak 4. Regattastatus

. Svein Olav Moe orienterte om status. Han påpekte at det fortsatt er vanskelig å skaffe
folk til å ffi gf ennomførtregattaer.

o Det var forslag om å bruke hjemmesidene/ sosiale medier for å kunngføre
hvem som skal bemanne de ulike funksjoner til det enkelte arrangement.

o Det var enighet om å følge opp temaet på høstens sfyreseminar

Stenbockens mindeløb ble gjennomført under gode forhold den 3. september.

One Star går av stabelen 10. september. Det er 38 pameldte båter. Dette er en bra
tendens

Østfold Cup er gfennomført med oppunder 40 påmeldte. Også her er det en markant
oppgang fra {oråret
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Arrangementet medfbrte også at en del av de tilreisende foreldrene kom i egenbåt, og la seg på foreningens gjesteplasser. Dette skapte en god ramme omarrangementet

Sak 5. Seilsportligaen

o siste regatta i seilsportsrigaen i Bergen den 10. og 1r. september.

Sak 6. Områdeplan

o Per Arne Skjeggestad orienterte om status.

o Det var enighet orn å prioritere deffe arbeidet fremover.

o Det var enighet om å kalle inn de som representerer foreningen til neste,styremøte den 10. oktober, klokken 1300.

Sak 7. Videre møteplan høsten 2A16/ Z0l7

o Heldags styreseminar skal avholdes lørdagden 19. november på familievernkontoret.Temaet fastsettes på styremøtet den 10. oåober.

a Neste styrrernøte avholdes den 10. oktolrcr.

o I november avholdes ordinært 7. november.

r Det settes for{øpis ikke opp noe styremøte i desember. Første styremøte i z0l7avholdes den 9. januar. Måletavsettes i sin helhet til behandlirg åu uør:.n.

Sak 8. Eventuelt

o Det var ingen saker under eventuelt
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