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Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind Iversen, Magne Tønnesen, Inger Åsle Hatch, ,

Jane May Johnsen. Inger Lise Fernløf.

Referat nr. 08/06 Referent: Per Øyvind lversen.

3st06 Gj ennomgang referat/Status komiteer.
Lars Erik og Sven Jacobsen har hatt møte med NSF.
Saken har vært diskutert og flere av sakens sider har blitt belyst.
E. Samdal har nå fått økt støtte fra NSF med bl.a. ny trener.

Lars Erik Larsen har også hatt uformelle samtaler med NSF vedr.
sikkerhetsbestemmelser. FSF som seilforening ønsker å imøtekomme
krav til sikkerhet stilt av ISAF / NSF. Pga. manglende kurstilbud samt
uklarheter rundt disse har FSF valgt å starte Skagerrak Twostar og
Simrad Onestar under sikkerhetsregler som i 2005.

Flaggstang:
Per H. og Gunnar Tørnqvist har samtaler vedr. flaggstang.
Surfebrett.
Jørgen Oksmo har hentet alle brett/deler for å klargjøre for salg.
Brettene er svært mangelfulle. Alt skal selges.
Sjøsidekomitd:
Søknad er sendt, klagene fra naboer er begynt å strømme inn.
Magne kaller inn til møte i Sjøsidekomit6.
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36106 Bryggesak Arild Amtrup
Bryggekomit6 har hatlmøte og kommet med svar :

Konklusjon:
Styret bifaller konklusjon i brev fra bryggekomiteen.
Hvis leietakere på bryggeanlegg ønsker regelendringer må dette
fremmes styret event. årsmøtet.
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37 t06 Regnskap
Inger Lise Fernløf ga en oversikt over regnskapet pr.august..
Styret føler av vi er i rute i forhold til foreningens økonomi.
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38106 Arbeidsoppgaver
- Deadline SEllmagasinet 13. oktober. Alle må bidra.
- OneStar er diskutert med SEllmagasinet, er i rute.
- TwoStar har ingen regattasjef for 2007 må på plass innen 15 oktober.
- Sommerplasser faktureres omgående.
- RIB skal lisse inne på Kiøkøvsund.
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- Bru styrer opptak av båter/joller.
- Medlemskartotek er purret/etterfakturert.
- Awenter info om årsfest
- Kranpapfuer er i orden.
- Bedriftseilas 2 juni.

Diverse:
Inger og Knut Bøymo har søkt om å ffi dekt utgifter i forbindelse med
Banedommerkurs i regi av NSF. Søknad innvilget.

Søknad vedr. utleie til:
Roar Eng 2l - 28 jluli. Avslått på grunn av opptatt på Slippen.

Fakturering utleie:
Jørgen Oksmo skal faktureres 2400,-
Jan Erik Danielsen skal faktureres 2400.-
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