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7.0

Gjennomgang av referat fra mØte nr. 6

Sakene tramØte nr. 6 ble $ennomgått og kommentarene var:

- Nye kjeler til kjØkkenet mangler.
- Vi bør prioritere et skilt ved veien inn til klubben.
- Dykkerklubben innkalles til ett styremfite.

7.1

Diverse søknader

lT-ARKIV: c\MINE DoKUI\/ENTER\FS\MøTE7.Doc

Referatang.:
Arr.,rted og

+id:

Fredrikstad Seilforening
Slippen 1997-10-14. rirsdag.H.l900.

NM:
FS skil

1998 arangere NM for Yngling. I den forbindelse sendes en søknad
arrangere NM i samme periode. Søknadsfrister f or datoer er 1. november.
Seilasene

vii

til H-båt kh"rbben orn å

gå på sammen bane.

NC:
FS sØker optimist- og europajolleklubben om å affangere NC sesongen 1998.

Søknadstrist er 1. november.
Arrang@r II:
FS spØr Per Bøymo og Håkon Iversen om de er interessert å delta på anangØr Il-kurs.
gattasj efkurs :
Det arrangeres ikke ragattasjefkurs seson-qen -98, Bjørn Erik ringer i den tbrbindelse Forbundet og
får bekreflet at vi har nok personeil som kan \'ære ansvarlige ved våre regatta-al'ragement.

Re

Tippemidler:
FS har fått godkjent soknader om tippemidier

7.2

på:

kr. 296.000.-

kr.

59.000.-

Årsfest

Årst-esten holdes lOrdag 29.11. Festkomiteen består av:
Bjorn Erik, Svein, Lars-Erik, Aud, og Astri.

7.3

Kurs
lu'es ..Kurs i regattaseiling» og «Seilskolen>> var vellykkede affangement. Regattaseilingskurset
gjentas neste år' (kan starte tidligere, f.eks. i slutten av feb.).
I tbrbindelse med rekruttkurs bør

det etableles en gruppe som

bBr

jobber rned og står ansvarlig tbr

arrangementet neste år.

7.4

Utbygging av bryggeplass
Søknaden er til behandling i kommunestyret. Bj@rn Er-ik har fått tilbakemelding om at utbyggingssØknaden mest sannsynlig blir godkjent (det er uklart om vi får 10 eller 12 meter utvidelse).

7.5

Diverse
Brith stiller ikke til gjenvalg som kasseler neste år. I den fbrbindelse fbreslås at vi leier et
profesjonelt regnskapsbyrå som tar seg av fgringen. Kassereroppgaven består da hovedsakelig i
samle bilag etc. (gjflr også at det ikke bør være så vanskelig å tå et nytt styremedlem).
Jone innkaller

til dugnad fbr å ta opp

å

b6yene.

Terje Strgmberg sjikanefte og anklaget våre dommere får å være partiske, komupte mm ved et
arrangement i sommer. Bjøm Erik har skrevet til Strømberg (sendes hvis saken ikke kan laste FS).
Det er stadig «vanskelig» å betale ut trener l/nninger av skattemessige årsaker. Det sjekkes hvor
mye ekstra kostnader klubben må ut med får å opprettholde samme utbetaling etter skattetrekk.
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Referatang.: Frdril«sAdSeiltorening
Arr.sted og

-tid:

Slippea 1997-lO-14, tindag.H.1900.

Ton'b-ven kjøper reklameplass neste år (håper vi).

blir hovedpunktet på agendaen «Handlingspianen». Handlingsplanen
sanrmeo med innkalling til årsmØtet 1997.
På nesæ styremøte

sendes

ut

Dykkerklubben betaler sin leie for sesongen -97 med il gløre gjenstående malerarbeider.

NESTE STYREMØTER:

ONSDAG
TIRSDAG

KL
09.12 KL
12.11

19OO
19OO
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