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Referat fra styremøte mandag 6. oktober kl. 19.00,
Andersen-slippen

Forfall: Jon Egil Johnsen, Per Helgesen og Kristian Hatch.
Referent: Suzanne Walther

Sak 1. Godkjenning av referat fra styrem øte l. september 2014

o Referat godkjent.

Sak 2. Tema: Informasjon

. Kfr. plan som styret vedtok T. apnl (se vedlegg)

22.10 planlegges det første interne møte i informasjonsavdelingen, og de vil legge
frem saker til styreseminaret den 25.10.
Stikkord fra styret til info.avdelingen: Det er et nødvending med en oppgradering av
hjemmesiden. Styret har gitt mandat til informasjonsavdelingen om å innhente tliUuO
til alternative web-løsninger. Det bør ryddes i de ulike «plattformene>>, hjemmesiden,
åpen og lukket Facebookside.
Digitalt innmeldingssystem - finnes det? Digital post til klubben - sjekke opp
alternative løsninger. se www. stavangerseilforening. no for ideer.
Styret er interessert i å f;L ut litt statistikk om antall presseoppslag, arfia)lbesøkende på
nettsiden, Facebook osv.
Informasjonsavdelingen trenger også mer drahjelp fra alle i styret og andre om
arrangementer, skriving av artikler, ideer. Innspill ønskes direkte på mail til
annette j acobsen@gmail. com

HovedMedlemmer: Torleif Sørlie, Kristian Hatch, Petter Larsen, Andre Manskow,
Christin Olsen, Mette Durban Aadreassen, Christer Mortensen, Sandra Hatch, per
Arne Skjeggestad og Annette Jacobsen.
Viktige Støttemedlemmer: Endre Steinbrtl Suzanne Walther, Espen Johansen
Det trengs flere medlemmer som kan delø i informasjonsavdelingen - kom gferne
med forslag til aktuelle personer til Annette.

sak 3. Nedskrivning av innskudd knyttet til uoppsigelige båtptasser på bryggao Sak fremmet av bryggekomiteen.

Styret beslutter at det nedskrives l0 % fra i år med varsling innen 1. novembe r 2014.
Forutsetningen er at kontraktens innhold åpner for dette.
Innskuddene som har bliu betalt inn til egen konto har blitt stående urørt på denne
kontoen. <<Overskuddet» vil inatektsføres på en aru1en konto på et seinere-tidspunkt.
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Sak 4. Ilet store seil-Iøftet: «§eiling for alle»>

Noe mindre aktivitet enn det som var beregnet ifølge NSF, og derfor har den
økonomiske tildelingen blitt noe mindre sammenliknet med enkelte andre klubber. Vi
inviteres til samling i Asker 30.10 i regi av NSF «Det store seilløftet» med bla et
seminar om det seiltekniske/«sailracingr>- Hans Henrik Bjelke deltar evt sammen med

en annen fortrinnsvis fra informasjonsavdelingen.
Bam og ungdom ønsker en økonomisk oversikt /regnskapsoversikt over hvordan det
ser ut så langt i år. Det er også viktig for barn og ungdom å ffi en oversikl over
hvordan tildelte ekstrabevilling for barn og unge - er da midler disponible for barn-og
ungdom? Hans Henrik Bjelke sjekker opp med Jon Egil Johnsen.

Sak 5. Utleie av §lippen til KNS i Uke 40

o Utfordrende å få til dialog/samarbeid medKNS om uke 40 i år og tidligere år. Vi er
positive til å samarbeide med andre klubber, men vi har et behov for å lage en fast
avtale rundt utleie/kompensasjon for bruken av vårt anlegg (dekke strøm, vann,
renhold, søppel). Og dette må formaliseres før neste arrangement. Vi ber KNS om et
skriftlig utspill innen en fornuftig tidsramme. Ansvarlig for gjennomføingfor dette
blir Jon Egil Johnsen.

Sak 6. Melges NM 1015
På bakgrunn av henvendelse fra Lars Erik Larsen har sfyret valgt å endre sin
innstilling fra sist møte, slik at det blir arrangert Melges NM i 2415.
Forslaget fra KNS er 4.- 6. september.

Sak 7. Styreseminarr2l. oktober.
Invitasjonen til s§rreseminaret går til alle komiteene. Den enkelte komiteleder
formidler til sine «respektive» om tid (kl. 10:00) og sted (Slippen) for styreseminaret.
Tilbakemelding på hvem som skal delta gis til Jørgen Oksmo seinest 18. oktober.
Forslag til opplegg for dagen: en løs temaliste gjennomgås av de ulike komiteene slik
at alle me,tes på tvers. Jørgen Oksmo ordner med catering (lunsj og middag).

Sak 8. Eventuelt
Hans Henrik Bjelke orienterer:

o FS er med på et stort barne- familiearrangement på Inspiria,lørdag 11. november. Vi
har fått Kr. 70.000.- fra Sparebankstiftelsen i støtte til dette arrangementet. Norsk
seilforbund er også med og samarbeider om dette arrangementet.

o Barn og ungdom har søkt om økonomisk støtte til innkjøp av en Rib - via
tippemidler/grasroandeler og Gj ensidigestiftelsen.

o Arrangementet «Mesternes meste» i Oslo kommende helg. FS låner ut joller til NSF
til dette arrangementet mot at de reparerer og oppgraderer jollene som kompensasjon.
NSF sørger for å hente/levere jollene ved Slippen.

o Møtet hevet klokken 2105
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