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Tilstede 29 registrerte stemmeberettigede medlemmer'

1, Seilforeningens leder; Lars-Erik Larsen ønsket velkommen'
Årsmøtet hlr ingen innsigelser på innkallingen'

Z. Jon Egil Johnsen ble foreslått og valgt som møteleder.
Agenda Eodkjennes.

3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

Val6t ble; Ragnar Ringstad og Knut Harald Høydahl'

Referent.AnneS.Jacobsen,sekretaeriforeningen.

4. Gjennomgalg av årsberetning'
Innledning fit åÅUeretning ble lest av møteleder Jon Egil Johnsen'

på side 6 var det kommentarer til resultatlisten.
Resultatlisten blir komplimentert'

Det var ønskelig med litt mer informasjon om rapport fra sjøsidekomiteen'

Jon Egil lohnsei redegjorde for komiteens arbeid gjennom året'

5. RegnskaP.
Jontgil Johnsen redegjorde for regnskapet, og leste opp

revisjonsberetning for 2009.

Regnskapet ble godkjent av årsmØtet'
Regnskapet er revidert og godkjent av revisor'

Kontinqent for 2010.
Siy.uifo-råstår å opprettholde kontingenten slik den er idag, uten økning'

Årsmøtet vedtar at kontingenten forblir uendret:
Kr. 600,- for hovedmedlem og kr. 100,- for husstandsmedlem.



7, Innkomne forslag:

A: Forslag til statutter for æresmedlemskap
Lars-Erik l]atsen leste opp forslag til statutter'
Disse ble godkjent uten innvendinger'

B: Innstilling til æresmedlemskaP
Inger og xnui BØymo samt Gunnar Tørnquist er innstilt som

æresmedlemmer.
Lars-Erik Larsen redegjorde for innstillingen ved å lese respektives

merittliste.
Applaus fra salen, Ingen innsigelser'

Detreæresmedlemmenefikkoverraktdiplomoggratulertsom
æresmedlem av formann Lars-Erik Larsen'

Æresmedlemmene takket for tillit fra både årsmøte og.styret' De la

;;ilå;;;;;å o;r"rn"t;', men at de ikke ønsker å bare være

museumsgjenstander og ønsker å fortsatt være aktive i foreningen'

c: Forslag om å innføre Fredrikstad seilforenings hederstegn

i gull. o

Dette ble applaudert av årsmøte og innføres i foreningen.

8. Budsiett
Budsjett"et ble gjennomgått.men noen kommentarer av Lars-Erik Larsen'

Ber om aremøtes tillatelse til ei noe beskjedent budsiett på enkelte

, punkter.
Budsjettet ble godkjent'



9. Valg.

valgkomiteens forslag til styre ble lagt fram av Gunnar Tørnquist.

Leder
Nestleder
Kasserer I
Sekretær
Styremedlem tur
Regatta
Slippen
Barn og Ungdom
+ joller
Varamedlem
Varamedlem

Årsmøtet valgte alle nye med akklamasjon.

Revisorer: Gjenvalgt for Z 3r.

Valgkomite:
Gunnar Tørnquist
Greta Øy
Truls Olsen Ny

Årsmøte ble godkjent, og den formeile delen av møte avsluttet,

Lars-Erik Larsen
Jon Egil Johnsen
Inger Lise Fernløf
Petter Larsen
Christin Olsen
Kristian Åsle
Per Helgesen

Inger Hatch
Anita Johansen
Per Arne Skjeggestad

gjenvalg
Ny
gjenvalg
Ny
ikke på valg
Gjenvalg
Ny

ikke på valg
Ny
Ny
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Som

stifternes pokar bre tirdert John Hatch og overrakt av formann.

De som gikk ut av styret ble takket med blomster.

Møtet ble hevet 20.30.

Referent
Anne S. Jacobsen 5-FGg)ar Bx+esbcd / I
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