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Gjennomgang av forrige referat:
1. Utleie av lokalene bør prioriteres, da dette gir meget gode inntekter til foreningen.

FS kan ved slike arrangementer servere enkle retter (reker, spekemat)

Det utarbeides reklamemateriell som FS sender ut til potensielle bedrifter.

Georg utarbeider plan til husstlret, ref. utleieregler for FS's klubbhus p.r. 2413-98.

Georg bringer dette videre til husstyret

2. Søknadsskjema til MaxBo fondet er under utarbeidelse. Det lages et info skriv om

foreningen, ant. medlemmer osv. Hvis vi ffir midler så får vi utlevert varer, ikke
penger.
Thor gjør et overslag over hva som må til av arbeid og materialer.

3. Regnskapet til Norsk Tippine er ikke ferdig.

Jone kontakter Bj ørn-Erik

\v 4. For øyeblikket er det ikke penger til ny trenerbåt. Dette prosjektet star og faller på

penger fra Norsk TiPPing-

En måte å finansiere trenerbåten kan være utleie Europajolle klubben.

Det er budsjettert kr. 72'000,- tii ny henerbåt.

Knut Å kontakter forsikringsselskaper for å undersøke om det er muligheter for
sponsing(Gj ensidige, UniStorebrand).

5. Forlengelse av brygea skjer ikke i år. Knut Bø5rmo tar seg av denne saken.
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Pkt.l. Trener godtgjørelse.
FS skal gjøre avtaler med de forskjellige trenerene. Thor kontakter de enkelte trenerene slik at
godtgjørelse vil bli gjort likt (kjøring, diett).

Pkt.2. Medlemskontigenter sendes ut før påske.

Pkt.3. Klubbavis.
Navnet på klubbavisen blir "KÆLLEN", målet er at avisen skal komme ut 3 ganger i året. Det
jobbes også med at utsendelse skal sponses. ,

Pkt.4. Regnskap.
Jan Erik setter opp forslag til ny kontoplan.

Pkt.s. Grill Cup.
Styret tar kontakt med Seniorgjengen ang. innkjøp og servering under Grill Cup.
Stian Aake kontakles ang. utleie muligheter av I-24.

Pkt.6. BA-lekene - 16/8-98 .

Husstyret bør stå for dette arrangementet.
Husstyret setter opp bemanningslister og står for inn§øp av mat/drikke.
Vi fikk klager fra naboene våre ang. urinering ute og til dels høy musikk.
For å unngå dette (urinering) bør vi ha flere vakter.

Pkt.7. Match seiling.
Yoth og FS legger opp til lignende arrangement i år også.
Det har p.r. dags «iato ikke biitt sent ut informasjon til våre medlemmer.
Vi håper at Inger & Knut Bøymo vil stille som dommere også denne sesongen.

Pkt.8. Skilt til foreningen.
Jone tar kontakt med Øystein Tvete ang. velkomsskilt som skal plasseres slik at det er godt
synlig.

Pkt.g. Stønad til regattaer.
Det bør utarbeides kriterier for å ffi startkontigenter etc. dekket.

- Sportsutvalget setter opp stafuetter.

Pkt. 10. Neste styremøte:
28t4-98 kl2000
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