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Styrem øte 7. februar 2011.
Tilstede: John Hatch, Inger Åsle Hatch, per Arne skjeggetad, Sven o. Jacobsen,
Per Helgesen, Thomas oksmo, Lars-Erik Larsen, Jon Egil Johnsen og petter
Larsen
Ikke tilstede: Christin Olsen, Anita Johansen

Referat nr. O4 I 09. Referent petter Larsen.

NR ANSVAR
09fit Lars-Erik snakker litt rundt årets barn/ungdoms satsing.

- Barn og ungdom gikk i år i underskudd.
- Innkjøp av store mengder av profileringstøy

Sven innleder litt nå denne rapporten.
- han poengterte at det ikke ble satt noe rammer

økonomisk på dette prosjektet
- Klubben hadde gitt ungdommene som styre

prosjektet gode vilkår.
- Det ble kalt inn til et evalueringsmøte etter 2010.
- Styre og møtedeltagerne går igjennom rapporten

skrevet av Sven.
- Thomas O. har snakket med Per Christian Bordal

angående trener utdanning i Fredrikstad. Det er
Per Christian veldig positiv til.

SEILSKOLEN.
- Mange hadde vært med før
- En del var også da med på "Sommerskolen,,.
- Utvide det med uke før skolestart. Er det en

mulighet?
- Sende ut info til de som var med i fior.- Litt kluss i førsten på påmeldingen, det rettet seg

etter hvert.

Hvor fornøvd var vi med opplegget for rekruttene?
- Det opplegget som trenerne hadde fatt fra



trenerkurs og NSF var bra.
- Trening b1e gjennomført på tirsdager og

torsdager.

Opplesset til foreldre
- Alle foreldre var med på info-møte
- Foreldre måte undertegne en sikkerhetsinstruks

som var utarbeidet av Sven
- Det ble avholdt kurs for å rigge båter.
- Foreldre tok vakter i kiosken.
- Tilbakemeldingene fra foreldrene var kjempe

positive.

Opplegger for trenerne
- Alle treneme må ha trener 1 kurs.
- Foreldrebør også ta trener I kurs hvis de har

lyst.

Forbedringsområder
- Alle bør ha kurs
- Kan vi holde kurs i Fredrikstad?
- Foreldre på trener I kurs?

Flere i foreningen tar trener I kurs.
- Lage en "videregående guppe,,?
- Lage en underside til Barn og Ungdom.
- Timelister måbli bedre. Ingen timeliste ingen

penger.
- Sette opp noen vinteraktiviteter for eksempel på

Badeland i Sarpsborg.

Det utarbeides rammebetingelser for nybegynner kurs
og Sommerskolen,
Ansvarlig Styret.
Det innkalles til møte like etter årsmøtet for å fastsette
opplegg for Nybegynner kurs og Sommerskolen.
innkalling,
ansvarlig Inger Åsle Hatch
Følgende aktuelle skal kontaktes, Svein Helge Treimo,
Alexandra Treimo, Vidar Moe og lørgen Oksmo,
Ansvarlig for å ta kontakt og rapportere tilbake til

ret, Thomas Oksmo.
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