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Styremøte på Andersen Slippen mandag 6. juni 2005.
Tilstede: Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvrnd Iversen, Magne Tønnesen, Inger Åsle
Hatch, Hans Fredrik Sandberg, Kjell Norli.
Jørgen Oksmo, Inger Bøymo, Jan Erik Danielsen.

Referat nr. 05/05 Referent: Per Øyvind Iversen.

Gjennomgang referat fra forrige møte
Referent ikke tilstede.

27 t05 Status komiteer
Magne Sjøside Inyttmøte med "naboer"
Kjell Watski er i rute.
Kjell har sponset ny TV (OBS Ingen garantier)

Sommerskolen er ikke fulltegnet
Hans Fredrik informerer om nye joller.
Hans FredriVJørgen:
Kjøp nye optimister: 124.000
Gml. Optimister er så langt solgt for tot.:44.500,
(Budsjett 50 000,-)
Forventet fra NSF: 25.000,-

Per Huset:
Fyller opp "stenhj Øme" setter opp krakker.
Huset blir ferdigstilt til "TwoStar"
Skilt på brygga kommer.(Havneavgift m/m)

Jane May:
Pinsetreff i kulda med dårlig oppmøte
Seilkurs med vind, Vellykket.
Noe usikkerhet rundt Færder-vake (Odvar ?)

Regnskap pr 31.03
Inger går igjennom kvartals regnskap.
Ingen kommentarer til kvartalsregnskapet.
Halvårsregnskap presenteres årsmøte
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29105 Utstyr/Båthus
Hans Fredrrk lJørgen ønsker rutiner for forvaltning av klubbens
utstyr.
Rutiner for dusj med våtdrakter samt tørkes i Dusjanlegg.
Tørkestativ for drakter i dusjanlegg kjøpes.

Det er en stadig tilbakevendende diskusjon rundt forvaltning av
foreningens eiendeler/uts§r. S§ret tok en befaring i båthuset og
rundt på slippen.
Det er viktig å ha "rutiner" el. "ordnede former" på forvaltning
av foreningens utstyr. Det kan lett bli at kun enkelpersoner
kjenner til historikk eller bruksomfang.
For å få orden på dette. samt sikre kontinuitet , vil stvret forøke
å lage enkle rutiner for dette.
Jan Erik skaffer et "rutine skjema", som forenkles til
foreningens formåI.
RutineAJtsyrsansvar:
Brett: Tor Aage
Optimist: Hans Fredrik Åsle
Joller / Trenerjoller: Inger Å, Hans Petter Jensen
Kællen: Lars Erik
Krana: Lars Erik
Bøyer: Inger
Flagg/Signaler: Inger
Teknisk utstyr / Regattakontor: Per Øyvtnd
BåthusiKompressor: Per

30105 Merking av foreningens utstyr
Per Øyvind bestiller klistremerker r2 stønelser for
merking/uniformering av utstyr.
Merkene kan også brukes mot medlemmer.

PØI

3110s Brev /forespørsel fra Moss Seilforening
FS låner ut "Kællen" samt 4 VHF etter forespørsel om lån av
utstyr til Moss Seilforening. Lars Erik gir nødvendig
informasj on rundt opplæring,/bruk av "Kæl len"

Bevilgning Bihn
Evaluering av samarbeidet med Bihn vurderes etter prøvetnet.
Per E. Sørensen sier at dagens løsning er OK. Vi får dette
skriftlig fra ham.
Kommentarer fra diskusj on (bevilgning) :

- Foreningen er et seilsportssenter
- Ambulerende bevilgning for hvert arr. er "god butikk"

for foreningen.
- Blandet positive meninger om serveringstilbud,.
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Bretheiting, økonomi Tor Aage Gresstad
Det *skurret'' i opplegget rundt "Brettseilerskolen"
Euer orientering fra Inger og Hans Fredrik ble det avtalt
fulgede:

- Tnger utbetaler løm(-50oÅ i mangel av skattekort)
- Inger sender krav på 4500,- for deltakeravgift2}}4
- Hans Fredrik sjekker delt.lister mot totalsummer.
- Kursavgift skal inn på foreningskonto.
- Kontanter skal deponeres i låst kasse på Slippen.

Elin Samdal
Inger utbetaler inntill25.000,- mot regning som sponsing for
Elins elitesatsning. Lønnes for arbeid som trenerne ellers i
foreningen.

SEllmagasinet
Alle jobber med å få stoff til høsten

616-05 Per Øyvind Iversen
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