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Styremøte på Andersen Slippen mandag 2. februar 2006.
Tilstede: Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind lversen, Magne Tønnesen, Inger Åsle Hatch,
Hans Fredrik Sandberg,. Jørgen Oksmo, Inger Bøymo, Jan Erik Danielsen, Kjell Norli.

Referat nr.02106 Referent: Per Øwind Iversen.

Gjennomgang av referat
Budsjett: OneStar budsjettet blir korrigert med økt inntekt /utgift.
Rettelse: Jan E. Danielsen skal leie slippen Lørdag316 (ikke 216)
Sjøsidekomit6 skal presentere planer for Vikene Vel på deres årsmøte
28 Februar.
Rettelse: TurÆIav "Dametreff'flyttes til 17 mars.
Jørgen har snakket med Amundsen. vil "drifte brett". HFS tar kontakt.

06106 Regnskap 2005
Styret gikk igjennom regnskapet for 2005. her er fremdeles mye uklart
samt mange "rare" konteringer. Alle med delansvar for budsjett må
sette seg inn i tail for egen avdeling.
Avd. 1. Hoved: IB/JED rydde opp i posteringer ... se på hva som må
hentes fra andre avdelinger.
Avd,2 T/H Jane sjekker flagglkursutgift etc. finner ut hva som hører
inn under TÆ{.
Avd, 3 B,4J Hans Fredrik sjekker sine tall, ser hva som ligger "under"
større beløp. Viktig for å kunne svare på spørsmål fra årsmøtet. Inger
ber om å ffi overført penger fra sommerskolen til en "offisiell" konto.
Avd. 4 OneStar (ikke for 2005)
Avd. 5 Brygge Per: OK ( må kunne svare på spørsmål)
Avd 6 Bedriftseilas: OK ( må kunne svare på spørsmål)
Avd 7 TwoStar: OK ( sjekke hva som reduserte overskudd !)
Avd 8 Andre: Lars Erik tar denne.
Avd 9 Huset.: OK må kunne spesifisere større poster.

Fakturering av sponsorer:
Sponsorer faktureres med spesifisert MVA i samsvar med avtalene
tegnet med disse.

FSF forholder seg til MVA regnskap/avdelingsregnskap slik som
anbefalt i brev fra Refsdals Regnskapskontor.

Jan Erik har undersøkt hva andre regnskapsførere tar for sitt arbeide.
Konklusjonen er at det er lite penger å spare ved å bytte
regnskapsfører. Besparelsen/ rotet bør arbeides med fra styret.
Nøyaktighet fra FSF er viktig for å få bedre regnskap.
Per Ø hn undersøkt med N3sport vedr. medlems
fakturering/håndterin g.

Inger ber Refsdal om spesifisering av hva vi betaler for
"medlemshåndteringen" hos dem.
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01106 Aktivitetsplan.
Alle avdelinger sender Per Ø sin aktivitetsplan for 2006.
Terminliste for kretsen kombinert med våre lokale aktiviteter,
utgjøre Aktivitetsplan for FSF 2006.
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09106

08/06 Forberedelse til Årsmøte:
Øystein Andersen blir forespurt som møteleder.
Vi skal ha registrering på årsmøtet. Inger ordner lister.
Styret foreslår:
Kontingent hovedmedlem: kr. 550,- uendret.
Kontingent husstandsmedl em. Kr. 60,- uendret.
Endelig saksliste legges ut ca. 20 februar.
Regnskapet introduseres av Jan Erik og presenteres av Inger B.
Jan Erik "rydder" budsjettarkel fra PerØ.
Per Ø ber Morten i SM fremskaffe "Forenings avtale fra SM"
Styret vil komme med forslag til vedtektsendringer.
(Prokura, Anta11 styremedl., Utdanningskontakt)

Avtale Elin Samdal.
Hans Fredrik har snakket med Elin om mulige avtaleformer.
Foreløpig ingen konklusjon.

Søknad om Leie av Andersen Slippen.
Imkommende søknader behandles neste styremØte.
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