
Kommentarer til budsjett for 2022 

Budsjettet for 2022 vil gi et overskudd på kr 176 250 og er i grove trekk med følgende 
hovedpunkter: 

• Samme medlemskontingenter for 2022 som for 2021. dvs kr 1 000 for hovedmeldem, kr 550 for 
husstandsmeldem (meld fra om dette til kasserer for de det er aktuelt og ikke er regstrert slik 
tidligere) og kr 550 for yngre medlem (under 26 år). Æresmedlem og Styremedelm har fritt 
medlemsskap. 
• Leieprisen for båtplasser på Slippen økes fra 1 866 kr/breddemeter til 2 053 kr/breddemeter. Det 
inkluderer for konsumprisindeksen (5%) og fortsatt ekstra inspeksjon og vedlikehold av det gamle 
bryggeanlegget (5%). Inntektene av utleie av båtplasser og gjesteplasser er en svært viktig 
inntektskilde for finansiering av FS klubbhus og aktiviteter. 
• Noen av oppgavene som var budsjettert for 2021 men ikke gjennomført, er tatt med i budsjett for 
2022. Dette inkluderer asfaltering av plassen foran klubbhust inkludert båtoppstilling og avrenning 
ved krana (miljøtiltak) kr 210 000,-. Investeringen er utgiftsført med 20% av kostnaden (kr 42 
000,-) og aktivres i balansen. 
• Vedlikehold av klubbhuset med nye vinduer og rigg/jolleskuret med nytt tak kr 100 000,-. 
• Salg av gammel VSR Rib kr 50 000,- og kjøp av nyere, brukt VSR Rib kr 300 000,-. Det er også 
lagt inn at vi søker om og får støtte til dette tiltaket kr 50 000,-. Innkjøpet er utgiftsført med 20% av 
innkjøpspris (kr 60 000,-) og aktiveres i balansen. 

For 2022 foreslår Styret at det budsjeteres med kr 30 000,- til Yngre medlemmer’s deltagelse i 
norske eller internasjonale mesterskap i seiling (klasser som defineres som aktivitet under NSF). 
Søknad sendes til Styret. 

SailLogic har tatt initiativ til å re-etablere Nordre Garnholmen som base for regatta-arrangement og 
destinasjon for turseilere og allmenheten. I første omgang er det prosjektert etablering av ny, 21 m 
lang brygge med basis i fundamentene for brygga som var der tidligere. Estimert kostnad er kr 375 
000,- (inkl mva). SailLogic samarbeider med Fredrikstad Kommune om prosjektet. Fredrikstad 
Kommune bidrar med kr 80 000,- og tar ansvaret for vedlikehold ved ferdigstillelse. FS styret har 
bevilget kr 10 000,- i støtte til dette formålet. På sikt ønsker man også å etablere utedo og gjenreise 
startpaviljongen og flaggstang. 

FS styret vurderer og har lagt inn i budsjettet å kjøpe 1 eller 2 info-skjermer som settes opp på 
Klubbhuset og brukes til å formidle informasjon om arrangement og resultater og utenom 
arrangement kan ha informasjon/historie om Slippen, Museet, FS aktivitet og profilering av 
sponsorer. Dette må avklares med Fredrikstad Museum. 



FS styret ønsker å engasjere et medlem som har noe «selger og markedsførings-gener» og vil selge 
profilering/sponsing i forbindelse med FS arrangementer, kran, brygge, klubbhus og info-skjerm. 
Dette kan kombineres med drift av evnetuell info-skjerm eller splittes. Ta kontakt med en i FS styret
om du har interesse for og kan bidra med dette. 
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