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Referat
slippen

Forfall:
Referent:

fra styremøte onsdag 7. oktcber 201s, kI. 19.00, Andersen-

Tormod Lie
Morten Gøsta Jansson

sak 1. Godkjenning av referat fra styrem øte g.september 2015.

; R.eferatet ble god\ient.

Sak 2. Regatta

o Foreningen har kvalifisert seg til neste års seilsportriga

e Jon Egil Johnsen napikte viktigheten av å l.ære tidlig ute med neste års terminliste.Der var enighet om å regge Bedriftsseirasen til ;;d^b4. juni 2016

Sak 3. Ny hjemmeside - planer og status

' På grunn av sykdom kunne ikke prodlsenteo presentere pilotversjonen av nyhjemmesider' Presentasjonen ble-derfor g".t å" §*unna walther og Morten G.Jansson.
o Følgende merknader ble gitt:

o Meld deg inn knappen på fbrsiden, det blir her 2 alt.En for innmelding og enfor endring av medlemskap
o Må få,1T .n 

laP.qortering av medlemsmassen i forhold til seilforbundeto Utmelding må s§e innen 4 førstmnd, hvis ikke må man betale kontingent forhele året. Dette rnå komme frem pa hjemrnesiden.. o Bør endre på logoen, ffi friska den opp litt.o om oss: Legge inn kontaktinfb på aitå ; styret og de urike komiteeneo Aktiviteter: viktig at det er lett å fi*" arets ahi"iteter og at oeue er oppdatert.o Prøve å..hg få, men god hovedpunkter på forsiden.o Fs-Butikken: Her må vi spriæ-orn tid ayoæ opp og se hva vi har. Mulig viskal kontakte en utstyrs/spottttutit t ror d kunne selge via dem. Lettere formedlemmene å se hva selforeningen tiibyr.o Bildearkiv: Mye bilder, bør kanskje * o* art skal ligge der.o Sponsorer: Gå igiennom hvilke ro* r. reelle sponsorer! også i forhold til
seilmagasinet.

o Arkiv: Hvor langt tilbake skal vi ha dokumenter? Viktig å sortere dok på
årstall

c Ønsker vi ett lukrret forum? Kanskje være ett sted hvor vi har
avtaler&ontrarcter. Her må styremedremmene ha en tirgangsnøkkero Diskusjonsforum, ønsker vi det? Bør kanskje unngå di
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o Hva giør vi med de ulike Facebook gruppene? Er de bra å ha for å kunne
informere om ulike aktiviteter. Hva gjør vi med dette? lkke lov å bruke logoen
til scilforcningcn i hytt og pinc.

. Styret ga sin tilslutning til den presenterte pilotversjon. De avgitte merknader blir tatt
med i det videre arbeidet med hjemmesidene-

Sak 4. Slippen

o Utlån av Slippentil KNS. Jon Egil Johnsen redegjorde for siste utlån i.f.m. NM i
Laser. Langt flere av Slippens fasiliteter, enn hva som hva forutsatt fra foreningens
side ved inngåelsen av leieavtalen. ble benyttet. Prisen på 3000 var basert på en
hesrenset tilgang til fasilitetene

o Jørgen Oksmo har vært i kontakt med flere foreninger om hva de tar i leie. Vi ligger
langt under deres nivå

o Forslag til utvidet standardkonfiakt. hvori foreningens priser er tatt inn. Det må også
tas med dersom leietager tar seg til rette, må dette kompenseres i henhold til
foreliggende priser.

Sak 5. Tur & Hav

. Sture Vang redegiorde for vinterens program. Programmet blir innholdsrikt og
om-fattende. Det er publiscrt på hjemmesiden.

Sak 5. Økonomi

. S§tet hsr behandlet årsregnskap+t for 2014. Regnskapet ble godkjent i sams,,,ar med
fremlagt dokumentasjon fra regnskapsfører. Revisors godkjenning følger vedlagt
referatet. Det vises under dette punkt til årsmøtets meddelte fullmakt til forsinket
behandling av regnskapet.

o Status for åre.ts regnskap ble giennomgått i henhold til de ulike komiteenes
ansvarsområde

. Jon Egil Johnsen presiserte behovet for følge opp all fakturering som skal gjøres; i
forbindelse med arrangementer, utleie, opplag m.v. Det ble også presisert at det er
tiLtig å gå kritisk gjennom alle faÅ.turer vi mottar" slik w ikke blir siffende å betale for
tjenester og produkter vi ikke har bestilt, og heller ikke har behov for.

r Det var også enighet om å kreve forskuddsleie for årskort til krana.

Sak 7. Planlegging av styresemiuar Lørdag 14, November

r Det ble besluttet at seminaret skal holdes på familievernkontoret
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Middag med konerl menn/ parhnere

o Per Årne er bookingansvarlig

Forslag til saksliste:
o Bedring av økonomirutiner

' Jørgen Oksmo og Karine Nordbø forbereder saken

c Hjernmesiderl sosiale medier
r Suzanne Walther og Morten Jansson forbereder saken

o Prislisteistandardavtaler
I Jørgen Oksmo og Morten Jansson forbereder saken

o Dugnad/ medlemsinnsats/ sponsorinntekter

' Olav Hals og Tormod Lie forbereder saken

o Endringi oppfriskning av styrende dokumenter/ årsmøtedokumenter osv.
. Hvert styremedlem forbereder innenfor sitt ansvarsområde

o Alle forberedelse giør i sarnarbeid med ansvarlig kornite

Sak 8. Eventuelt
o Det var ingen saker under eventuelt


