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Referat fra styremøte onsdag 6, januar 201s, kl. 19.00, Åndersen-slippen

Forfall: Eivind Carlsen, Karine Nordbø
Referent: Morten Gøsta Jansson

sak 1" Godkjenning av referat fra styremøtez, desember 201s.

. Referatet ble gjennomgåU og godsent.

Sak 2. Innspitl til årsberetning 20lS

' Innspill skal være Endre steinbru i hende innen 27. jaruw Zafi

t Årsberetning fra 2014blir sendt s{remedlemmene til illustrasjon, pr. mail.

o Komiteenes innstillinger til hedersbevisninger meddeles Morten G. Jansson pr. mail
innen 20. januar 2015.

§ak 3 Årsmøtct 28l6,frister og milcpæler

Frister følger av vedtektene § 9

o Årsmøtet er berammettil lT. februar20l6

o Innkalling må være kunngiort en måned før,mårykkes inn i Fredrikstad
BIad

o Forslag til saker som skal behandles på årsmørtet må sendes styret senest 14
dager for årsmøtet. Åv praktiske hensyn settes fristen tii tirsdag 2. februar
2016

o Fullstendig sakliste skal være tilgiengelig tbr medlemmene en uke fbr
årsmøtet

Sak 4 Status regnskap 2015

r Eileen Dahlstrøm fraØko Drift As redegjorde for regnskapene for 2015
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Hun påpeke at det har vært vanskelig å rubrisere inntekter pa avdeling i
regnskapet

Totalt ser det ut til at detblir et overskudd på 125 000,- NOK. Tallene er

foreløpige.

Sak S Innspill til budsjett 2016

o Jon Egil Johnsen redegjorde for foreliggende budsjettforslag

o Regneark med budsjettforslag sendes til styrets medlemmer, slik at disse kan

innarbeide forslag fra sin respektive kornite direkte

o Endelig budsjett må være klart til neste s§remøte,z. februar 2016

Sak 6 Status regatta 2416

o Det legges opp til langt færre regattaer for 2016 enn for 2015

Sak 7 Sponsorarbeid

o Utsettes

Sak I Hjemmesiderlsosiale medier

o Utsettes

Sa k 9 Med lem sregistrering/l'{IF

. Følges opp av Per Arne S§eggestad og Morten Jansson

§ak 10 Tildeling av bryggeplasser

. Olav Hals orienterte om status

r Søknadsfrist for plass er 1. februar 2016

Sak 11 Eventuelt

o Neste styremøte avholdes onsdag 3.

o Det var ingen saker under eventuelt

februar 2016
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