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Referat fra årsmøte 25.O2.2OO9.

Tilstede var 44 stemmeberettigede medlemmer.

Formann ønsket velkommen.

Sak 1 Innkallingen
God kjent.

Sak 2 Valg av møteleder og referent:
Møteleder: Espen Eggen
Referent: Grete Norl

Sak 3 Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen:
Valgt: Inger Åsle og Roar Larsen

Sak 4 Årsberetningen:

Årsberetningen ble godkjent med merknader:
Opplysning om foreningens banedommere, dommer 2 og
dommer 1, samt autoriserte trenere taes inn i styrets
årsberetning.

Overskrift til punktet om deltagelse i NSF Fellesseminar, rettes
til:
NSF 's Fellesseminar 2008, for dommere arra ngører og trenere.

Sak 5 Regnskap:

Reg nska pet ble god kjent.



Sak 6 Kontingent

styrets forslag er at kontingenten opprettholdes slik den er:

Kr. 600,- for hovedmedlemmer og kr. 100,- per

husstandsmedlem.

Vedtak: kontingenten opprettholdes.

Innspill fra salen om medlemmene får Seilmagasinets
bått<atalog i tillegg til de ordinære magasinene.
Innspillet taes med inn i nytt styre til vurdering.

Sak 7 Sak fra årsmøtet 2OO8:

"Årsmøtet 2OO8 påtegger styret å framtegge måldokument ag

forstag tit eventuett nYtt bryggereglement for årsmøtet 2OO9-

Framlegg av måldokument for Fredrikstad Seilforening'

Etter vedtak på årsmØtet 2008 legger styret fram måldofurn-e-:

for Fredrikstad Seilforening, datert 16,02.2009. (vedlegg n-' 1

I forkant av årsmøtet er måldokumentet og Øvrige dokurnente-

for drift av havn og brygger lagt ut på foreningens hjemrnes:e
Ett av dokumentene er ny kontrakt for de som har innskudc

og langtidsleie av brYggene,

Meningsutvekslinger i salen, offi måtOokumentet er tydellg nrck

forholå tit nva som er hensiktsmessig forvaltningen av

bryggene for foreningen,
Det-år delt oppfatning istyret og isalen, om det skal startes

nedskrivning av innskuddene, som leietagerne har i bryggene'

Årsmotet drøfter om det skal legges fram alternativer til eille-

iiir.gg til ÅaOokumentet for avitemming. Årsmotet f rofter

ogrS-om Aet skal stemmes over leiekontraktenes innhold'

Det kommer ingen konkrete nye forslag på Oordet.

Innspill fra årsmøtet taes med inn istyrets håndtering av

måtOokumentet,



Det stemmes over det framlagte måldokument:
Framlagt måldokument ble vedtatt.

Sak 8 Innkomne forslag :

Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmØtet.

Sak 9 Budsjett:
Gjennomgått og godkjent med noen kommentarer:

I budsjettet er det Iagt inn to nye poster:
Avdeling 2 Kiosk
Avdeling 10 Båter / Drift
Avdelingene er lagt inn for å skape bedre regnskaps oversikt til
disse aktivitetene.

Spørsmål Fra salen til hvorfor inntektene til foreningen går ned:
Avdeling 01:
Foreningen har holdt sikkerhetskurs som har gitt inntekter.
Disse kursene er ikke satt opp for 2009.

Avdeling 04.
Foreningens hovedsponsor for regattaen OneStar er gått ut, og
arrangementet er beregnet til å gå i balanse.

Sak 1O Valg:

Valgkomiteen har bestått av Per Øyvind Iversen
Lars Erik Larsen
Egil Norli

Komiteen Ia fram følgende forslag for årsmøtet:

Leder Lars-Erik Larsen ny
Nestleder Espen Eggen
Kasserer Inger Lise Fernløf
Sekretaer Anne Jacobsen ny

1år
1 år igjen
1 år igjen
^ozar



Styremed lem
Tur & Hav Christin OIsen
Styre med lem
Regatta Kristian Åsle
Styremed lem
Slippen Arild Amtrup
Styremed lem
Barn & Ungdom

-o
J. ar tglen

1 år igjen

Inger Åsle Hatch gjenvalg 2 år

^ony zar

Varamedlem Petter Larsen gjenvalg 1 år
Va ra med Iem Joh n E. loh nsen ny 1 å r

Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen:
Egil Norli og Lars-Erik Larsen går ut av valgkomiteen.

Fortsetter: Per Øyvind Iversen
Nye medlemmer: Greta Øy

Gu n nar Tørnq u ist

Revisorer for foreningen er: Karsten Durban
Fredrik Åsle

Utdeling av priser:

Innsatsprisen ble tildelt Gunnar TØrnquist.

Stifternes pokal ble tildelt Espen Andreassen, Svein Andreassen
og Ralph WikstrØm.

Avtroppende styremedlemmer bte takket med bromster.
Avtroppende formann Endre steinbru takket for frammøte og
årsmøtet ble hevet.


