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Styremøte på Andersen Slippen mandag 24. oktober 2005.
Tilstede: Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind Iversen, Magne TØnnesen, Inger Åsle Hatch,
Hans Fredrik Sandberg, Kjell Norli.
Jørgen Oksmo, Inger Bøymo, Jan Erik Danielsen.
Invitert til første del av møtet: Svein Femtejell, FRID

Referat nr. 08/05 Referent: Per Øyvind Iversen.

42105 Besøk FRID: Svein Femtjell
FRID er invitert til FSF for å informere om deres arbeid samt se på
mulighetene for ytterligere samspill med B/u i FSF.
Svein ga en kort oppsummering av FRID med organisering, budsjett
og virke.
Frid skal være opptatt av bam og ungdom og prioritere bredde i

idretten. Lokale aktivitetsmidler (LAM) skal sikre drift for bameidrett.
I tillegg gir FRID midler til nr begl nnerlilbud (7-15 år).
FRID gir råd til FSF om å fine et "verdigrunnlag" for FSF's drift.
Inger og Hans Fredrik blir oppfordret til å komme nærrnere nettverket
iFRID.
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43t05 Gjennomgang referat.
Norgescup 2006. FSF,SSF og HSF møtes til diskusjon om felles arr.
påPizzanini.

Bedriftseilasen flyttes pga. pinse. Har et overskudd på ca.72 000.- -04

Sjøsidekomit6 har hatt nyttmØte 11 oktober. Komiteen har konkludert
med å fremme en ny søknad til kommunen. Bryggeanlegget blir noe
redusert, samt organiserl på en slik måte at "vannspeilet" blir mindre
forstyrret enn ved første forslag. (Plassering av store vs. små båter !)
Komiteen har også diskutert høringsutkast fra Fredrikstad Kommune.
Dette blir besvart av Gunnar Tømquist.
Sjøsidekomite vil orientere om planer ved medlemsmøte 7112.

Det er sendt fornyet søknad om spillemidler.

Foreløpig regnskap blir lagt frem.
Watski samt sommerskolen mangler. Alle må forberede seg til
budsiettmøte 21111.
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44/05 Seilmagasinet
Misforståelser i forbindelse med artalen med SM" skyldes "dårlig"
ordvalg i årsmøtevedtaket/saken. lntensjonen er at alle seilforeninger
i avtalen skal ha like avtaler. Da avtalen om samarbeide med SM er en
del av årskontigent-grunnlaget i FSF, vil denne "feilen" bli rettet opp
under neste årsmøte. SM sender ikke ut tilbud om "utvidet" ar,tale.
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4s105 Diversc
Alle forslag til saker i styremøtet,børlskal fremmes med forslag til
konklusjm-

Lhleiesdmad:
Jæ Enok Amesen : innvilget
Jnmiken Andersen Bryllup: Avslått.

Jergen har innhentet tilbud fra HiFi-klubben vedr. AV anlegg.
Tilbudet diskuteres, noe uenighet om omfanget av anlegget.
AV anlegg realitetsbehandles under budsj ettmøtet.

Brygge:
Må tegne ansvarsforsikring så fort som mulig. Inger sjekker.

Innsatsfest forsøkes gjennomført i kvartal I2006.
Festen skal ha en mer "åpen" profil for ikke å utelate noen.

Alle LEL

24/10-05 Per Øyvind Iversen
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