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Referat fra styremøte 9. mai 2016, kl. 19.00, Andersen-slippen

Forfall: Sture Vang, Karine Nordbø, Morten Rustad
Referent: Mofien Gøsta Jansson

Sak l. Godkjenning av referat fra styremøte 18. april2016.

o Referatene ble godkjent.

Sak 2. Økonomistatus

e Punktet ble ikke behandlet, da vi ikke har mottatt økonomirappofter

Sak 3. &4eeåEermsregistrering/kontingemt

o Mofien Jansson redegjorde for utfbrdringer med å transfonnere foreningens system.
med hustandsmedlemskap. mot forbundets, med familiemedlemskap

o Foreningens system skal nå være konvefiefi.

o Det var enighet om at administrasionskomiteen samles den 19. mai på
Andersen slippen, fbr å gå giennom medlemslister, og sende ut kontingent

o Per Arne Skjeggestad opplyste at all rapportering i forhold til momskompensasjon nå
er innsendt

Sak 4. I(ranliurs

o Bendik Nystrøm redegiorde for etterspørsel av krankurs, fra medlemmer.

o Utfordringen er at kurset er relativt dyrt, og at mange av de som har giennomført
kurset ikke lenger er aktive i foreningen.

o Det ble fremsatt forslag om at interessenter må melde seg, og at det må stilles krav til
at disse forplikter seg til å stille opp på foreningens vegne etter gjennomført kurs.

Sak 5. {Jtleiepraksis

o Bendik Nystrøm redegjorde for forslag til nye retningslinjer for husutleie.
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Utleieperiode: I . september , 31. mai. Utover dette etter tillatelse fra styret.

. Pris"l: y"l helg (fredag 12:00 _ mandag 10:00): 5000' Dag i helg (fredag, rørd,agelrer søndag ira r2:00 - r0:00 nestedag): 3500

. Dag hverdag (fia l2:00 _ l0:00 neste dag):
3000

' Medlemsrabatt: 50%. prisen inkluderer vask. Leietakerne må
selv rydde. vaske opp og fierne søppel.. Betaling: Forhåndsbetaling.. Depositum på 1000 kr.

Styret ga forslag ga sin tilslutning til forslaget, under forutsetnin g av atforeningens av at utreien ikke er t-il ,j.ourr" for naboer og rokalmirjø.

Sak 6. §omnrer*pplag

o Bendik Nystrøm redegjorde fbr fremsatt fbrslag

o o, 
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pr' uke/ ni;ei<s Kr 300{}b'' u*uu*i

Llers*nr rnar iltke gir treskied om rre,satt biit. dotrres ;.*.isen

o styret ga styret sin tilslutning til forslaget, under forutsetning av at fbreningens
avtale med Fredrikstad kommune, tillater utleie.

Sak 7. Kurs i sly..rearbeid

o Per Arne skjeggestad redegiorcle fbr 4 timers kurs fia Østfold idrettskrets

r Det var enighet om å finne et tidspunkt for gjennomføring av kurs til høsten

Sak 8. §sråfl nnerl{lut}ll

o Det blir sommerklubb i uke 26, mecl Frode og Hanne Marie Jørstad som kursledere

o Medlemmer far deltagerrabatt

o Det kommer oppslag om arrangement på lg-emmesiden når tidspunktet llærmer
seg
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. Per Arne Skjeggestad redegiorde for bakgrunnen for saken'

o utdanning blant foreningens medlemmer er å betrakte som en motytelse for

ror.nirrg.is bistand til KNS i forbindelse med Hanke Race week.

Sak l0SeitrsPortlig*en

r Eivind Rr-rLrinstein redegf orde l'or status

r.i llan påpekte viktigiretcn av å sikre plassen i eliteseriert

c lror:eløpig består laget av peder Nergaxd, I\,tr.rrteu Helgesen" l!{orten Rristaci"

Anilre lvtanskor'v

Det er noe usilikefl hvem som stiller sorn cleltager under 21fir'

Irørste regatta lreg.vnner 21 " mai 201 6

Så laflgf har <iet r,ær1 vanskelig å sliall? sponsorer til arukallelse aV egen båt til

[orerringen

C)

C

C)

Sak ll Regnttastatus

e Svein Olav Moe redegiorde for status

o Alt er i rute i henhold til vedtatte planer

oSandraHatchredegiordeforplaneromåavholdeenregattaiØstfoldCuppåSlippen

o Det ble besluttet å legge denne til samme tid som klassemesterskapet i IoD

, Det for å sikre oppmerksomhet rundt foreningens aktiviteter

Sak 12 Eventuelt

o Det var ingen saker under eventuelt'
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