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Styremøte L. mars 2O1O.
Tilstede:Kristian Åsle, Inger Åsle Hatch, per Arne
Per Helgesen, Anita Johansen, Jon Egil Johnsen,
Fernløf og Petter Larsen
Fraværende:

Referat nr. O3 lLO. Referent: Petter Larsen

Skjeggestad, Christin Olsen,
Lars-Erik Larsen, Inger Lise

NR ANSVAR
08/10

09/10

Gjennomgang årsmøtereferat og siste styremøtereferat.
Lars-Erik ønsker nye og gamle styremedlemmer velkommet til
et nytt år i Fredrikstad Seilforening.
Rask gf ennomgang av årsmøte protokollen.

Gjennomgang organisasjonsplan og bemanning i komiteer.
Lars-Erik legger frem et forslag til organisering av foreningen.

- Sjøsidekomiteen: Husk å legge tit Per Andre Hansen
- Huskomiteen: Her fortsetter den fra i fior. Per H. tar

ansvar for denne komiteen.
- Havnekomiteen: Her tar Per H. ansvaret for å sette

sammen en ny komitee.
- Barn og Ungdom: Her kommer vi tilbake til mer

informasjon om de forskjellige komiteene.
- Regattakomiteen: Her gåes det igjennom regatta

komiteene. Bedriftseilasen, Hankø Race Week, TwoStar,
Hankø Onestar, Homlungen. Slippen Grand prix, blir
denne regattaen tatt opp igjen?

- Tur og Hav: Her kommer Christin tilbake med komitee
oversikten.

- Informasjonskomiteen: Her skal det opprettes en komitee
for å få mer informasjon ut til våre medlemmer. Her er
det snakk om hjemmeside, siden vår i SEllMagasinet og
2 ttgaver av Blæsten. Oppdatere info rundt medlemmer
(epost og mobilnummer)

Det blir satt opp en organisasjonskart for foreningen med alle
underliggende komiteer.
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Informasjon, hvordan løser vi det det, hjemmeside,
seilmagasinet, Blæsten.
Dette blir en jobben til informasjonskomiteen.
Lars-Erik vil komme tilbake på priser for 2 utgivelser av

BIæsten.

Terminlisteo alle aktiviteter
Lars-Erik går igiennom terminlisten til Østfold Seilkrets. Det er

flørste utkast til terminlisten. Lars-Erik sender inn en kommentar

til denne listen.

Søknad fra Aksel S. Jacobsen om sommeplass til sin IF. Se

vedlegg
Lars-Erik legger frem eposten fra Aksel Jacobsen/Sven O.

Jacobsen.
Det er pr. dags dato ingen ledige plasser ved brygga.
Det er en del diskusjon rundt bord angående denne søknaden.

Styret stiller seg positivt til denne søknaden, ettersom Aksel
stiller sin båt til disposisjon. Vi prøyer å få til en løsning, rnen

oppfordrer han til å ikke si opp plassen sin i Øyenkilen.

Jon Egil lager et forslag til svar til Sven O. Jacobsen.

Søknader om å leie Slippen
Bente Stene søker om å leie Andersen Slippen i august 2010.
Vi kan ikke binde oss opp for den datoen så lang tid i forveien'
Hun kan komme med en ny forespørsel ved sammen tiden i
neste år.

Heidi Brudevold, hun ønsker også å leie Slippen en lørdag i
august 2010.
Vi sender svar til disse 2 at de må komme tilbake ved samme tid
neste åLr.

Eventuellt
Hvordan bruke våre seiljoller mer aktiv. Styremedlemmer far en

liten hjemmelekse å tenke ut en lur ide for dette.

Fornyelse av strømanlegget på brygga. Bryggekomiteen kommer
tilbake med overslag på dette.

Skal vi kjøpe noen klubbeffekter? Anita kommer med dette

forslaget.
Forslag fra Jon, hva med kjøpe en TV til Slippen.
Det blir vedtatt åVSøpe en tv til Slippen.

NESTE STYREMØTE ER 22 MAR§.
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