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Styremøte 9. mai 2011
Tilstede: Lars-Erik Lat§en, lon Egil Johnsen, lørgen Oksqo' Inger Lise Fernløf'

ååiffiyr"å:i,,å'råu 
i.r., Fer n'nl d[j*gs.slad,kristian Åsre, carine Andreassen

Ilike titstede: Endre Steinbru

Referentl Kristian Åsle

Referat forrige stYremøte

- Endrelar tak i den gamle web'siden vår

- Vi sørger for å vekke værstasjonentil liY . .
- Svein tutoe inn i regattakomiteen ? Per sjekker'

Retringshnjer.
- SliPPen utleid 27.8

Ny prisliste for opplag etc' ble referert av OIav'

Nini;, tuet: kr 500,- i tillegg til bryggeleiene for de

båtene som bruker sfføm'

olavi Kristian utarbeider ferdige lister til lnger Lise

som fakturerer.

Skade på sommerskolen 2010

vi t rriatt en redegiørelse fra petter Eik-Andresen

om skaden som da[er sara fikk under et uhell på

Sommerskolen i fior.
Inger Lise sender kopi av brevet til
stlremedlemmene og vi beslutter deretter videre

behandling.
Kommentar av referent; den l2'5 besluttet vi at

saken taes medfarsikringsselskapet og øt Petter

Eik-Andresen tilskrives med en orientering'
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Ansvar:
ILF/KAA



Bemanning regattaer
Bemanningen er i mål med følgende unntak:

-NC 3. Mangler kiosk-vakter. Jørstad/Norli forespørres

-WS2S: Mangler plan for bemanning målgang
- HRW: Mangler i person i bøyebåt i 4 dager

- NM Melges i sept.: Fremdeles mangelfullt.

Jon Egil orienterte om Områdeplanen. Det mangler
penger til konsekvensutredning. Vi blir spurt om å

bidra med mer penger. Vi holder foreløpig igien og må

evenfuelt taes på ekstraordilært å'rsmøte.

Bedriftsseilasen
Planleggingen er i godt gienge og Inger Å tariobben
med fakturering mv.
Stofftil SM. Deadline 12.5. Endre ffenger innspill.

Eventuelt
- Per A. informerte om muligheter for kurs-

samarbeid med firma på Engelsviken- Han

holder kurs for dem.

Vi tar et møte med firmaet for se på sarnarbeidsforrner.

- Sommercruise: Egen vimpel? Carine utarbeider

forslag som vi tar stilling til på neste møte.

Neste styremøte: Mandag 6. juni 2011kl 1900.

Hold også avlørdag 15. oktober. Heldags s§remøte

på HYC. Middag med respektive på kvelden.
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