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Styremøte 6. desember 2O1O.
Tilstede: Kristian Åsle, Inger Åsle Hatch, Lars-Erik Larsen, Per Arne Skjeggestad,
Anita Johansen og Petter Larsen
Fraværende: Christin Olsen, Jon Egil Johnsen, Inger Lise Fernløf

Referat nr. O9 lLO. Referent: Petter Larsen

NR A1\SVAR
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Referat fra forrige møte:
o Lars-Erik går igjennom referat fra fonige møte.

Resnskap. budsiett
Til orientering vil jeg nevne at regnskapstallene viser et
betydelig underskudd. Årsaken er som vi alle vet områdeplanen
som koster mye penger. Utover dette er det flere urovekkende
resultater, årsak er lavere inntekter enn forventet, men også
økede utgifter. Avgifter til NSF etc er stigende. Bedriftseilasen
viser negatir,t resultat, det samme gJør barn og ungdom.
Vi ser også at båtparken koster mye både i vedlikehold og
oppgraderinger.

Når dette er sagt er det ingen grunn til panikk, men viktig å være
edruelige i planleggingen av 2011.

o Lars-Erik legger frem et budsjett for 2011 i forhold til det
foregående årene.

o Lars-Erik går igjennom avdeling for avdeling i budsjettet
og foregående års regnskap/budsj ett.

o Lars-Erik sender ut budsjett for gjennomlesning.

BedriftseilasenÆiskemannseilasen 20 I I
Det er med stor glede jeg kan fortelle av Magne Tønnessen og
Gunnar Tørnqvist er på banen når det gjelder Bedriftsseilasen
2011. Magne har allerede sponsorer og et opplegg klart og
komiteen hadde sitt første møte i gar kveld. Vedlegger referatet
fra deffe møte.

Som dere ser referatet blir et punkt vårt forhold til Union Race,
dette må avklares.
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o Lars-Erik gar gjennom referatet framøte i
bedrift seilaskomiteen.

o Bedriftsseilasen blir 28 mai20l1.
o Styre beslutter at Bedriftsseilasen ikke blir en del av

Union Race.

Terminliste 2011

Her behandler vi selve terminlisten, Årsfesten, forberedelser til
Årsmøte (Årsberetning), Frister etc

o Lera Rundt fest -> 15 januar 2011
. Årsfest -> 29.01.2011(HUSKE Å fÅ DET INN I

SEILMAGASINET NESTE GANG)
o Komiteen:Anita Johansen (Anita sjekker noen navn rundt

dette)
. Årsmøte -> 02.03.201119:00 -> Årsberetning, Petter

begynner å purre opp på de forskjellige.
o Torskeaften -> det kommer senere.
o Foredrag om Melges seiling av Peder Nergaard
o NORSteam foredrag(prøve å få båten hit, kanskje slå

sammen med Sarpsborg.)
o 21-22 mai 2011-> NC i sammen med KNS(JA ELLER

NEI). Laser Radial, Zoom8,29'er og Europajolle.
o 28 mai 2011 -> Bedriftsseilasen
o 22-26 juni 2011 -> Watski Skagerak Twostar 2011
o 30 juni - 03 juli -> Hankø Race Week OD 2011
c 2l-22juli 2011 -> NM i Killing
o 13 august 20ll -> Homlungen seilasen 2011
c 2 - 4 septemb er 20ll -> NM I Melges 24
o Diverse Melges 24 regattaer på både vår og høst.

Eventuelt.
o Per Ame orientere litt om båtførerkurset. Han har ffitt et

forslag på kurs. Livredd.no har en fin løsning. Per Arne
kommer tiibake med datoer.

o Blæsten -> Utsatt.
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