
 
Fredrikstad Seilforening  

Protokoll fra Styremøte, Slippen 22. november klokka 19:00.   

 

Til stede:  

Endre, Vidar, Magnus, Petter, Jørgen, Sandra, Helge,  

 

Forfall: Anstein, Jan Olav, Atle. 

   

1. Referat fra styremøte 27.09.21 
 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 

2. Status  

 
Økonomi 

Budsjettert overskudd totalt 2021 var budsjettert med kr. 23.000.- Det ligger an 

til å bli i overkant av kr. 100.000.-  

          Barn/ ungdom 

- Teorikurs 24/11, Juletreseilas 11/12.Har vært vinterseiling 3 onsdager. 

  Regatta 

- Melges NM 11/9 

- Klubbmesterskap m Lera/Slippen Saltvannscup/Skjæløy 3/11 

- Bedriftseilasen 21Mai 

  Kurs 

- Trenerkurs for de eldste jolleseilerne i Jan/Feb 

- Forbundet har ikke kommet ut med kursoversikt enda. 

  Slippen hus/brygge 

- Sandra lager et forslag til sjekklister for utleie og vask. 

 

          

3. Vedlikehold av Andersenslippen. Avtale med Egil Norli AS 

 
- Norli er interessert i å «sponse» FS med kr. 200.000.- over 3 år. Det kan løses 

ved at Norli utfører arbeid etter avtale som reduserer beløpet.  

- Even O Jensen Legger arbeidsbåten sin på Slippen  

 

Forslag til vedtak: Vidar tar kontakt med Egil Norli for å komme til en ordning. 

Magnus kontakter Even O Jensen (Hans Petter Jensen) for avtale om neste år 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes 

 

 

4. Nye brygger. Status og framdrift 
 

Forslag til vedtak: Det tas kontakt med leverandører som lager en tegning som 

grunnlag for prising og søknad som begrunnes med fornying og tilrettelegging 

for seilsport. Bryggesaken tas opp på et ektraordinært årsmøte våren 2022. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 



 
 

 

5. Oppgradering av plassen nedenfor huset. Status og framdrift. 
 

Endre la fram et forslag til utvidelse av plassen til opplag/plassering av joller. 

Foreslår å grave ut mot huset og asfaltere. Fredrikstad kommune har sendt ut et 

skjema som skal besvares. Dette gjelder bl a håndtering av avfall. 

 
Forslag til vedtak: Endre skriver et forslag til svar på skjemaet som 

koordineres med Magnus 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 

6.  Årshjul neste år. Planmøte for regattaer og bemanning. 

 
Forslag til vedtak: Alle som har bryggeplass innkalles til et møte i januar 2022. 

for å få en innføring i årshjulet og hva som trenges av frivillige. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

7. Årsmøteforberedelser 
Budsjett for neste år. Ønsker og behov må meldes inn. 

 

Forslag til vedtak: 

Vi får Vetle til å lage en årsrapport i år også. Innsamling av materiale og 

bilder. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 

Valgkomite. Hvem er villige til å gå på et nytt år, og hvordan bør 

arbeide i styret forbedres.  

 

Endre opplyste styret at han var villig til å ta et år til. Det ble lest opp en 

mail fra leder av valgkomiteen, Bendik Nystrøm. Her framgikk det at 

valgkomiteen var godt i gang med arbeidet med å planlegge for valget i 

2022. De kom bl a med forslag om at ansvaret som slippenansvarlig bør 

deles på to personer/komiteer. En for brygge/anlegg, og en for huset. Det 

vil bety en utvidelse av styret, noe det sittende styret var noe betenkt til. 

  

Forslag til vedtak: Endre sender et svar på mailen til valgkomiteen på 

vegne av styret. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. Eventuelt 

 

Båtplasser for 2022.  

 

I løpet av året har det kommen en del søknader om båtplass for 2022. Det viser 

seg også at noen av de som har båtplass i dag ikke oppfyller kravene som 

stilles i bryggereglementet. 

 

Forslag til vedtak: Jørgen tar dette med Atle for å få en oversikt over hvilke 

tildelinger og eventuelle oppsigelser som er aktuelle for 2022. Jørgen sender 

oversikten over de som har søkt om båtplasser for 2022 til styrets medlemmer. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 

 

 

Kommunikasjon med medlemmene. 
 

Forslag til vedtak: 

Hjemmesiden brukes til oppslag og FB siden til nyheter 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 

 

Neste styremøte på mail i desember. 

 

Møtet ble avsluttet 21:00 
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