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Referat fra styremøte 6. juni 2016, kl.

Forfall: Karine Nordbø, Lene Ulfeng
Referent: Sture Vang

I 9.00, Andersen-slippen

Sak 1. Godkjenning ay referat fra styremøte23. mai 2016.

. Referatene ble godkjent

Sak 2. Regnskap og økonomiplan

' Punktet ble ikke behandlet da vi ikke har mottatt økonomirapporter og at Karine ikke
var til stede

Sak 3. Betalingssystem ml CASH

Systemet må være klart til bruk før HRW og dekke kranleie og plass ved giestebrygga
som et minimum. Eivind og Bendik følger opp i forhold til priser
Under dette pkt ble det diskutert behov for å etablere en egen krankomite som skal
utarbeide retningslinjer og instrukser for bruk av kran. Det er viktig at de som skal
benytte kranen har nødvendigkompetanse og sertifisering og sikre at foreningen følger
nødvendige HMS regler og krav knyttet til forsikring. Eivind følger opp og kaller inn
til møte

Sak 4. Avtale med mellom FS og KNS/HRW

' Per Arne redegjorde for ny avtale mellom KNS og FS/HRW. Avtalen ansees som
positiv og vil gi ekstra inntekter til foreningen.

Sak 5. Two Star

' I rute. Så langt 52 påmeldte. Bespisning bestilt og det er planlagt møte om
bryggefordeling.

Sak 6. Sommerklubb/jollegruppa

' Det er en positiv tilvekst i jollegruppa. I forbindelse med sommerklubb er det nå rundt
ca 30 påmeldte. Fredrikstad blad og Demokraten har besøkt Andersenslippen for å
lage en stor reportasje om foreningen. Veldig positivt og vil gi FS god reklame
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Sak 7 Udån tit Killingklubben

o Killingklubben har henvendt,seg til forening for råu. avRIBer. styret er positivtil dette bla fordi flere er medleåer av FS. 
-

Sak 8. Seilsporfligaen

' Det er 1 seilas igien før sofltmeren, 17.'1g.6.t6. Diskusjon om å skaffe sponsorer for ådekke utgiftene til deltagelse. styret beslunet ,t r§ å"r.[.. ,tgift;; dl Jå.nuuirrg ogtransport i forbinderse med det enkelte;*g;;;;Lor klubben dertar.

Sak 9. VM i 8mR 2017

. KNS skal an
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,
Mesterskapet har høy profil og det antas at ca2a.abåter deltar

Sak 10. NM Metges20tT

' Årsmøtet i Melgesklubben har kommet til at man vil iurangere NM. Første helga iseptember 2017 er san av til dete. Eivind 
"e 

p;å;l;esen holder tak i saken.

Sak 11. PIan for Hankøsundet

' Per Arne orienterte om befaring med Planutvalget i Fredrikstad kommune. Det ser uttil å bli utsettelser i behandlingln u'planen da ået er behov for ytterrigere utreding i
f,?:r;*o 

vedtaket i planutvrrget må leses for se hvordan r,s stat foihotde seg

Sak 12. Utstifling på Slippen

' Kunstner har søkt om å benytte lokalene i Andersenslippen til utstilling. styret erpositiv til dette og godkjenner søknaden

Sak 13. Eventuelt

Diskusion om å enuasjere.en profesjonell person til å skaffe sponsorinntekter.
Ytof:*T"nde ffirlråvisj on å" rp,i'"rårinntekter. saken utredes nærmere

P;: .'5#;tråå?kk 
regler for sommeropplag. Sryret besluuet at vi hotder sarnme

Suzanne giennomgikk behov
styrets medlemmer
Møeplan for høsten:

o 15.8.16
o 5.9.16

for innspill til Seilmagasinet. Oppgavene ble fordelt til


