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Referent:

Georg

Dokumentet er fordelt iht. deltakerliste + tillegg

T il I eg g sl i ste fo r do ku me n tfordel i n g :

Jone

Arild

4.0 Kommentarer til referat fra møte nr. 3
Ingen kommentarer til referat fra møte nr. 3.

4.1 Match-racing
Jone og Georg deltok på info. møt i YOTH. Vi er interessert i et sammarbeid om videre utvikling av

et match-racing opplegg.
Georg tar kontakt med Per Christiansen ang. videre arbeidsgang. Forhold i forbindelse med båter,

utstyr mm avklares med styret.



4.2 Seniorgjengen
Seniorgjengen vil forsøke å skape et sosialt møtemiljø (møtehule) i klubbhusets 2" e- ,-'i har mot-
tatt info. med plantegning av tenkt rom).

Styret stiller seg positivt til tiltaket, og det oppfordres andre grupper til å ta liknende iitiatir.

En møtehule må være tilgjenglig for alle klubbens medlemmer.
(Georg sender svarbrev til gjengen v/Tor Nilsen om at styret stiller seg positivt til forslaget).

4.3 Bryggeplass
FS har mottatt brev fra Ole Schrøder hvor det fremgår at han er interessert i bryggeplass ved
Slippen(3-4plasser).

Vi søker kommunen om tillatelse for å bygge ut 10 meter på eksisterende brygge. 10 meter ny bryg-
ge inkluderer alle på prioriteringslisten og Schrøder. Gode argumenter for mer bryggeplass er:

- Inntekler ved n1,brygge
- Aktive seilere
- (Ole Schrøder)

Bjørn Erik kontakter Fr.stad kornmune slik at srknadens innhold oppsett følger deres ønske.

4.4 Terminliste og Håndbok
Frist for trykking bestemmes på møte den 18. mars. Det oppt-ordres alle aLrivitets-supper til å bidra
med litt informasjon til Handboka.

Handboka vil inneholde mannskapslister for de enkelte regattaer.

4.5 Klubbutuiklingskurs
Klubbutviklingskurset var vellykket og lærerikt. Hovedpunktene i klubbensutviklingsarbeid er:

- Organisasjon.
- Sprotslig aktivitet.
- Utdanning.

Arbeidssituasjon og deltakere illustreres i figur 4.1

Utdanning

- Sverre Torjusen
- Frode Jørstad
- Boye

Fig. 4. I Organisering av klubbutviklingen i FS.
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Hver enkelt gruppe arbeider frem forslag som viderebehandles av styringsgruppa.

Resultatet av den første kurshelgen ble mange prioriteringsaktir.iteter for hver av de tre hovedgrup-
pene.

4.6 Arbeidsgiveravgift
I forbindelse med utbetaling av lønninger til trenere, kurs, vask av lokaler mm må klubben betale
arbeidsgiveravgift.

Til en søknad skal det dokumenteres årsberetning, div. møtereferat, mm @jø.n Erik ordner aktuell
dokumentasjon). Det skal ikke betales skatt på beløp inntil kr. 2000,-.

Brith skal forsøke å få en innføring i de nye rutinene som knyttes til slike registreringer av Dege.

4.7 Generett
-s fS - KN^S:

I forbindelse med ulike arrangementer, f.eks Hankø uka, kan det være aktuelt med et sammarbeid
mellom FS og KNS. Vi innbl'r til et møte torsdag 08.04 kl. 19.00 (Georg sender invitasjon).
Møteagenda:

- Kran.
- Bruk ar-Yacht-klubben (pris. tjenester mm.).
- Div. arrangementer.

1-V

Y- VM år 2000:
FS skal begynne å jobbe mot Y-VM i år 2000. Gruppen som starter arbeidet med en info. brosjl,re
består av:

- Svein
- Joakim
- Georg

Brosjyren bør inneholde informasjon om både FS og Fredrikstad. Aktuelle kontakter er:
- Nils Øy (generelt innlegg)
- Turistsjefen ev. kultursjefen
- Fredrikstad museum
- Hoteller, champingplasser, Yacht-klubben

En slik brosjyre bør hovedsaklig kunne finansieres av sponsorintekter.

G e ner e I I inv it asj o nsfol der :

Vi lager en invitasjonsfolder med motiv av seiling på framsiden og Slippen på baksiden (motivene
bestemmes på neste styremøte).

Fredrik jobber litt med en spesiell invitasjonen og arrangementet i forbindelse med Grill Cup (bør
også ffi med noen personer fra sportsutvalget).
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Diverre:
EL sfim i hsrt generelt må ordnes.

Sffier interessert i å bidra med endel museumsgjennstander som passer til et maritimt miljø.

Inger ser på ulike alternative duker (papir, voks, mm).

Fjoråretsrel<rutter blir med på alternativ medlemmsliste (oppdateres ved betalt medlemmsavglft).

Får war på søknad ang. driftsstøtte i mai / juni.

Fredrik undersøker diverse rabattavtaler for levering av mat, drikke.

BjømErik ser på mulighetene for alkoholservering ved enketrte kvelder (søknadregler, kostnad).
t-

NESTE STYREMØTE HOLDES TIRSDAG 15 APRIL KL. 18.30

VEDLEGG:

V"
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