
Styremøte nr.12/2020

Dato: 141220 

Sted: Nettmøte Teams

Referent: Helge

Til stede: Endre, Jan Olav Vidar, Atle, Maja, Anders, Sandra, Anstein

Frafall: Stian, Jørgen, Magnus, Bjørn Erik

Referat fra forrige styremøte ble godkjent

Brygga

I kommentarene til områdeplanen er det lagt vekt på hensynet til ålegress ved planlegging av nye 
installasjoner. Fiskerikonsulenten i Fredrikstad anser at det ikke er behov for bunnundersøkelser for 
FS sin del, da ålegress lever og er i endring, og det planlagte bryggeanlegget medfører en mindre 
påvirkning av ålegressets vekstområde.  (For andre aktører i Samarbeidsgruppa for Hankøsund vil det
kunne utløses krav om bunnundersøkelser i forbindelse med utbygging, som følge av større inngrep).

FS må vektlegge reduserte utslipp og redusert miljøpåvirkning fra havna og bryggeanlegget. 

For å oppfylle dette kravet må det utarbeides skriftlig plan/rutine for oppsamling av 
bunnstoff/slipestøv i forbindelse med båtopplag. Dersom antallet båter i opplag økes ut over dagens 
nivå må det etableres egen oppsamlings-kum. 

Medlemmene må informeres om bryggas dårlige tilstand. Skal gjenstående moringer osv utbedres 
må det budsjetteres med utgifter i størrelsesorden 150000,- Styret går inn for å benytte samme 
hjemmel i bryggevedtektene til å øke bryggeleien til neste år som i år for å finansiere videre 
utbedringer.

Kran

Ny svingmotor til krana koster 100000,- eksklusiv moms. Styret går inn for dette.

Budsjett

Budsjettpunkter gjennomgås og drøftes i lys av årets og tidligere års erfaringer.Styret vil sette opp 
skilt og kreve inn parkeringsavgift for den gamle buss-snuplassen som foreningen eier.



Sponsorreglement

Styret vil lage et reglement rundt krav til sponsorer og utvelgelse av disse. 

Bryggereglement

Styret går inn for å gjøre det obligatorisk å bruke Mooringo, slik at foreningen ikke taper penger på at

plasser ligger ubenyttede, eller blir bortlånt til venner og kjente. Det planlegges kurs for alle med 
bryggeplass i bruk av Mooringo.

Styret ønsker at bryggereglementet skal endres med hensyn til oppsigelsestid, denne bør kortes ned.

Årsberetning

Årsberetning lages av VB media i år som i fjor. Alle avdelingene skriver sin del. Onsdagsregattaene 
skal presenteres i årsberetningen.

Oppdatering av vedtekter

Styret oppdaterer vedtektene for SF slik at de harmonerer med vedtektene for Norges Seilforbund og
legger de fram for Årsmøtet.

Årsmøtet

På grunn av coronasituasjonen legges årsmøtet så langt fram i tid som mulig. Dersom det ikke kan 
avholdes på Slippen er det en mulighet å leie mer egnede lokaler enn Slippen, slik som kinolokale, 
bibliotek eller å et ha et digitalt årsmøte.

Klubbhåndbok

Regler for brygga, huset etc samles i en egen bok. Det enkelte medlem i styret redegjør for sine 
oppgaver slik at det er lettere å overføre oppgaver når styremedlemmer skiftes ut. Rutiner, 
kontaktpersoner osv samles i en katalog.

Arrangørkurs Østfold

Endre og Sandra arbeider videre med dette. Det er mulig at Moss SF også vil være med. 


