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Styrem øte nr. 2 - 00
Fred riksstad Sei lforen i n g
Dato: 1314-00
Referat fra: Jone Grini

Tilstede:
Kopi:

Thor, Frode, Georg, Jan Erik, Astrid
Lisbeth, Britt

Gjennomgang av siste referat.
lngen kommentar til forrige referat.

Nye Saker.

2.1. StarUbøyebåt.
Eivind og Lars Erik redegjorde for hva som er gjort på båten i løpet av vinteren og
hva som skal gjøres i nær fremtid. I utgangspunt teivar det avsatt kr. 15000,- til
motor, men det viste seg at motoren uar ødelagt. Ny motor koster ca.72.000,-. Styret
besluttet å akseptere tilbudet fra YOTH som viibidra med kr. 50.000,- til Ny motor,
FS må da ut med kr. 22.OOO,-. Annet alternativ ville være å låne penger i banken.
Når båten er ferdig vil antatt verdi ligge på kr. 200.000,-/250.000,-.
Se vedlegg 1 - skriv fra Lars Erik ogEivinO.

2.2. Budsjett.
Torvbyen v/ Thorleif Norum har bekreftet overfor FS at vi får ca. kr. 50.000,- for
sesongen 00 og 01. Hvis FS ønsker å markere seg og sine aktiviteter så har vi
mulighet å giøre dette via Torvbyen. Det tenkes Oå p5 en "stand" hvor vi presenterer
f9r 9k99mpel Optimisl, 

-S_1ioe 
og sommerskole, kombinert med kaffe og vaffel salg.

HVEM TAR TAK I DETTE ? ?

Jan Erik har laget nytt budsjett som viser et budsjettert årsresultat på ca. +g0.000,-.

Til Britt: Er det blitt sendt ut regninger til de som handlet på "krita" (svarte bok)
forrige sesong?

2.2. lnternett.
Vi kan legge våre lnternett sider på server hos Jan Erik uten å måtte søke om
domene navn.
Georg kontakter Per Bøymo for å få back up av våre gamle lnternett sider.
HASTER.
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2.3. Dykkerklubben.
Bua til dykkerklubben må fjernes.
Thor og Jone var i møte med Tor Hansen (leder) og Geir Martinsen (sekretær) fra
dykkerklubben søndag 1614 på Slippen.
Konklusjon på møtet med dykkerklubben:

- Over påske vil dykkerklubben v/Geir Martinsen kontakte Fredrikstad Museum
v/ Ulsnes.

- Dykkerklubben utarbeider en plan for flytting av bua

- Dykkerklubben ber om møte med Fredrikstad Museum v/Ulsnes hvor
planene for flytting presenteres samt at det foretas en befaring på Slippen.
Representant fra FS skal være med på møtet + befaring.

2.4. Kran.
Treimo har anket saken. Det ser mørkt ut mtp. oppstart av bygging denne sesongen.

2.5. Rekruttering.
Se vedlegg 2 - informasjonsbrev fra Per Olav B.

Sverre Torjussen har startet seilkurs for ungdom/voksne hvor 10 personer deltar.

2.6 Oppbevaring av bensintanker.
Knut Bøymo sin ide til oppbevaring av bensintanker iverksettes.
Jone kontakter Knut Bøymo.

2.6. Stranden.
Stranden SKAL være ryddet for båter i perioden 1Æ tn 119.

=NBt Lørdag2914 er det dugnad på Slippen. Start kl. 1000,
varighet ca. 4 timer.
Ta med: rive, rake og spade. Husstyret serverer suppe.
Fint om også noen fra Styret kan komme

Neste styremøte: Tirsdag 9/5-00 kl. 1900 - Slippen
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