
 
Fredrikstad Seilforening  

Protokoll fra Styremøte, Slippen 27. september klokka 18:30.   

 

Til stede:  

Endre, Vidar (via Teams), Magnus, Petter, Jan Olav, Atle, Jørgen 

 

Forfall: Anstein, Sandra 

 
   

1. Referat fra styremøte 23.08.21 
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes med rettelse at Jan Olav var til stede. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 
 

2. Status  

 
Økonomi 

Magnus og Endre går igjennom og forsikret seg om at alle båtene i FS eie er 

forsikret. First Class blir forsikret av Cafe Hanco.  

 

          Barn/ ungdom 

Ribben som Peder skulle selge er lovet bort til andre. 4 Optimist seilere fra FS 

deltok i Polen i helgen 17-19/9. 

Tirsdagstreningene er det siste som skjer før høsten. Regattagruppa skal samles 

i høstferien, Juletreseilas 4 desember.  

 

          Regatta 

  Det settes opp et planleggingsmøte ila oktober vedr. regattaer neste år. 

 

          Hus og parkeringsplasser 

  Atle kaller inn til dugnad for å sette opp skilt på parkeringsplassene. 

  Vedr. skifte av vinduer og ytterdør til toalett. Det tas et møte med Egil Norli.  

Det er et ønske om å starte asfaltarbeidet. I tillegg er det ønske om et bygg 

ifbm slippvogna. Endre snakker med Fredrikstad Museum om dette. 

 

          Brygge og havneanlegg 

Magnus har snakket med Skjærgårdsbrygger og bedt dem sette i gang 

arbeidene. 

 

3. Arbeide med oppgradering av bryggeanlegget 

 
Forslag til vedtak: Det tas kontakt med Per Bjar å sette opp et møte og en 

befaring. Vi lager et prosjektforslag som viser hvordan vi ønsker å ha det. 

Forslaget bør være klart ila oktober. Magnus sender et regneark til Vidar for en 

foreløpig kalkyle. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes 

 

 



 
4. Planlegging av arrangementer for 2022- arbeide med årshjul 

 

Regattaer 

 

Kurs 

 

Foredrag etc 
 

Endre har laget en oversikt over aktuelle regattaer i 2022. 

 

Forslag til vedtak: Oversikten legges på Dropbox og oppdateres fortløpende. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

5. Støtte til Fredrikstad-satsing til halvtonn -event 

 
Forslag til vedtak: Iniativgruppa (ungdommene pluss Bendik) bes å jobbe fra 

en prosjektplan og et budsjett. FS vurderer og stille med båtplass og 

treningsopplegg. Gruppa kan bruke FS som avsender ved sponsing etc. Vi 

inviterer gruppa til et møte hvor de presenterer prosjektet og budsjett. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 

 

6.  Oppgradering av klubbhuset for utleie og arrangementer. 

 
Forslag til vedtak: Gulvet i salen bør slipes og oljes. Trappa til loftet bør 

repareres, slik at heisanordningen fungeres. Kjøkkenet bør males og 

oppdateres. Det bør settes opp hyller i noen av loftsrommene for premier og 

rekvisitter. Det bør kjøpes inn en 80 toms TV som vi kjører presentasjoner på.  

Vurdere å lage overnattingsmuligheter på loftet. Det settes opp en 

prosjektgruppe. Endre lager et utkast til neste møte. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

7. Eventuelt 
. 

Forespørsel fra Christoffer Sørlie om reise/sponsorstøtte til VM 

2021 i Barcelona 

 
Forslag til vedtak: FS bidrar med kostnader til påmelding og leie av båt. Kr. 

25.000.- Christoffer forplikter seg til gjengjeld å stille opp min 5dager som 

motivator/trener for Barn og Ungdom. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 
 
Jørgen Oksmo tok opp en sak som et medlem hadde ringt han om.  

Han etterlyste bedre oppdatering av hjemmesidene mht referater etc. 

 

Møtet ble avsluttet 20:30 


