
Fredrikstad Seilforening 
Protokoll fra Styremøte, Slippen 13. Juni klokka 20:00.  

Til stede: Endre, Petter, Magnus, John og Sandra

Forfall: Jørgen, Helge og Vidar
  

1. Referat fra styremøte 09.05.22

Endre har snakket med naboen angående parkeringsplassen. 

2. Økonomi
VSR-en har vært på service pga. motorproblemer, enda ikke klart hvor mye det 
koster. 

Overskuddet fra bedriftsseilasen ble på 46 000 kr. 
 

3. Status
 Barn og Ungdom 
I forbindelse med sommerskolen blir det en egen EM-gruppe med Mathias 
Mollatt. Begge ukene er fylt opp med barn. 

 Regatta

Hankø Race Week – Parkering og kranvakter er i orden. Plan for hvordan 
båter og hengere skal stå på land begynner å komme på plass. Pga. 
sommerskole blir det begrensede tider med kraning mellom ukene. Mange 
mennesker i sving, med 13 stykk på vannet hver dag. 

TwoStar – Bare 15 båter påmeldt, men det går som planlagt, og Raymarine er 
med som sponsor. 

Homlungen – Invitasjon er laget. 

IOD Klassemesterskap – Dato er satt, og det trengs ikke så mye mannskap. 

Østfold Cup – 27-28 August, med trening lørdag og regatta søndag. Magnus 
har ansvar. 

NM Melges – 9-11 September. Kunngjøring er ute på Manage2sail. 

 Slippen
Det trengs nytt batteri til krankontrollen. Petter bestiller nytt. 

4. Status områdeplanen



Kommunen innkalte KNS, HYC og FS til møte om områdeplanen. Kommunen 
mener asfalt ikke er den beste løsningen, men at vi bør kunne få til en støvfri 
løsning. Vi bør legge inn i grunnlaget for områdeplanen at vi har større behov for å
stenge av området i fremtiden. Behovene er størst med parkering og landområder. 
Vi bør også dokumentere hvordan allmenheten bruker området. Burde se på å 
oppgradere garderobene, og kanskje gjøre det litt større. Kanskje mulighet for et 
treningsrom. 

Kommunen er positive til å bygge brygge ut til Kællen. Endre hører om Per Bjar 
kan sende skissene til ny brygge. 

5. Trenerkontrakt
Endre har søkt om støtte til trenere, og har derfor skrevet en trenerkontrakt med 
trenerne våre. 

 

6. Eventuelt

Endre har laget et skriv om utlån av båter, slik at utlån er bedre regulert. Skrivet 
henges opp på tavla og i bua. 

Dato for neste styremøte blir satt til 15.8, kl 19.00

Møtet ble avsluttet kl 21:30

20.


