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Årsmøtereferat Fredrikstad seilforeninq 2T.februar 2o13 kt. 19-oo-

Tilstede 46 registrerte stemmeberettigede medlemmer.

1. Seilforeningens leder; Lars-Erik Larsen ønsket verkommen.
Årsmøtet har ingen innsigelser til innkallingen.

2. Jon Egil Johnsen ble foreslått og valgt som møteleder.
Agenda godkjennes.

3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
Valgt ble; Are Eklund og Ragnar Ringstad

4. §iennomgang av årsberetning.
Årsberetningens gjennomgang ble teOet av møteleder Jon Egil Johnsen.
Bemerkninger:

Slippenkomiteen :

Knut Bøymo oppfordret medlemmene til å gjøre noe på srippen. Det er
stort behov for å få gjort diverse arbeid. Kom gjerne utenom dugnadene !

Bryggekomiteen:
Noe kritikk fra medlemmer fordi det er dårligere plass til gjester på
brygga. Styret tar dette alvorlig og vil se på dette.

Områdeplan:
Jon Egil Johnsen redegjorde for komiteens arbeid og litt om hvor langt
utbyggingssaken har kommet.

Barn og ungdom:
I2OL2 ble Två-kronaene solgt og det ble kjøpt inn 6 stk RS-Feva. Etter
støtte fra forbund kostet dette foreningen kr 5000,-
Applaus for Barne- og ungdomsarbeidet.

Homlungen:
Stadig økende deltakelse. 10 båter mer enn fjoråret.



Watski Skagerak 2 Star:
Noe nedgang i deltagerantallet og dyr tracking gir mindre overskudd.
Det ble diskutert mulighet for lavere startkontingent for å få flere
deltakere. Arr.komiteen mener at trackingen er viktig men åpner for dialog
med seilerne om dette. I 2013 vil det bli gjort en undersøkelse for å finne
seilernes meninger.
10 års jubileum i 2013 I

Bedriftsseilasen :

Berømmes for at regattaen er på riktig spor.

Onsdagsseilasene:
De ulike komiteene oppfordres til å snakke sammen!

Zhik Skjæløy One Star:
Vellykket. Håpet er 50 deltagere i 2013.
Dagseilas er viktig for å få med bredden !

Resultater:
I tillegg til resultatene iårsberetningen skulle John og Kristian Hatch vært
med. De ble Norgesmestere i RC-klassen.

Årsberetningen ble vedtatt.

5. Regnskap.
Kassereren redegjorde for regnskapet og revisor leste opp
revisjonsberetning,

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

6. Kontingent for 2OL2.
Styret foreslår å opprettholde kontingenten slik den er idag, uten økning.
Årsmøtet vedtar at kontingenten forblir uendret:
Kr.75O,- for hovedmedlem og kr. 100,- for husstandsmedlem.

7. Innkomne forslag:
Det hadde ikke kommet inn forslag.

8. Budsjett
Budsjettet ble gjennomgått med noen kommentarer av Lars-Erik Larsen.

Budsjettet ble godkjent.



9. Utdeling av foreningens hederstegn i gull
Følgende fikk tildelt hederstegn:
Roar Larsen
Eivind Carlsen
Stian Aakre
Olav Hals
Jørgen Oksmo

Stifternes pokal
Delt mellom Christer Mortensen og Jørgen Oksmo

Årets seiler
Lars Petter Karlsen.

Valg.
Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble lagt fram av Gunnar
Tørnquist.
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Nestleder
Kasserer I
Sekretær:
St.medlem t&h:
St.medl. b & u:
St.medl. info:

Revisorer:
Vararevisor:

Jon Egil Johnsen
Per Arne Skjeggestad
Inger S. Åsle
Morten Janson
Truls Olsen
Jørgen Oksmo
Endre Steinbru

St. medl. regatta : Per Helgesen
St.medl slippen: Olav Hals

Varamedlem Kristian Hatch
Varamedlem Anette Jacobsen

ny
ny
ny
ny
ny
gj.v
gj.v

ikke på valg
ikke på valg

ny
ny

-olar
-orar
-oIar
^o2ar
^o2al
-o2ar
^olar
-oI ar rgJen
-or ar rgJen

1år
1år

Carsten Durban og Hilde Garfeldt
Fredrik Åsle

valgt for 2 år
valgt for 1 år

Ny valgkomite:
Gunnar Tørnqvist, Greta Øy og Lars-Erik Larsen.

Årsmøtet valgte alle nye med akklamasjon.

Den nye lederen tok ordet , takket for tilliten og takket de avgående
styremedlemmer for innsatsen med gaver, Lars-Erik Larsen ble hedret og
utnevnt til foreningens 4. Æresmedlem.

Fredriksta d, 27 . februar 20L3

Are Eklund Ragnar Ringstad


