
 
Fredrikstad Seilforening  

Protokoll fra Styremøte, Slippen 14. mars klokka 19:00.   

 

Til stede: Helge, John, Endre, Petter, Magnus 

 

Forfall: Jørgen, Sandra 

   

2022/8 Referat fra styremøte 14.02.22 
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes 

 

  2022/9 Nestledervervet  

 
Styret fikk fullmakt av årsmøte til å velge nestleder til styret i etterkant 

årsmøtet. Etter noe diskusjon valt valget på John Hatch 

Forslag til vedtak: John Hatch 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

         

2022/10 Møteplan for styret, rutiner rundt varamedlemmer 

 
Forslag til vedtak: Møte etter ferien: Et møte hver mnd unntatt juli. April 25, 

Mai 9, Juni 13. Annet halvår bestemmes på første møte etter ferien. 

Styremedlemmer som ikke kan komme, må kontakte varamann. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes 

 

 

2022/11 Gjennomgang av komitéer vi trenger 
 

Forslag til vedtak:  

Komiteer:  

Bryggekomitee: Atle Johansen, Morten Helgesen, Jørgen Oksmo.  

Huskomite: Knut Bøymo, Bendik Nystrøm, Håkon Fensbekk 

Slippenansvarlig deltar i alle komiteer. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

2022/12 Gjennomgang av samarbeidsavtale med Egil Norli AS 
Endre gikk gjennom avtalen. Arbeid som er planlagt: 3 vinduer i huset mot sjøen 

samt dør ut fra Garderober/WC. Tak på masteskur. 

 
 

2022/13 Husregler, utleie og rengjøringsrutiner på Slippen 

 
 Forslag til vedtak: Det lages et utkast til husregler som slås opp i huset. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 



 
 

2022/14 Bryggeprosjektet status og videre arbeid 

 
Forslag til vedtak: Skjærgårdbrygger har laget et forslag som de skal prise. 

Anlegget består av 44 plasser med forskjellige lengde og bredder. Lengde 

varierer fra 7 til 14 m. Endre gjør en avtale med Per Bjar om et møte. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

2022/15 Dekning av utgifter til deltakere på forbundsdommer-

kurs  

 
Forslag til vedtak: FS dekker kursavgift og overnatting for 3 personer kr. 

5.790.- 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

2022/16 Regattaktiviteter. Regattamøte 23. mars kl 19 

 
 Forslag til vedtak: Møtet holdes som avtalt på Slippen 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

2022/17 Mandat for komitè som skal utrede Seilsportsligaen  

 
Forslag til vedtak: Endre ber Eivind og Morten lage et forslag til opplegg med 

lag, plan for gjennomføring, tilgang til båter etc. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

2022/18 Info skjermer og forbedret presentasjonsutstyr i 

Klubbhuset  

 
Forslag til vedtak: Det kjøpes inn et 28 toms 24/7 display som settes i vindu ut 

mot nedkjøring. Det skal vise bilder, tekst, resultater etc. Det settes en 55 

tommer inn i huset på veggen inn mot kontoret. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

2022/19 Eventuelt 

 

Søknader om båtplass: 

 
 Forslag til vedtak: Vi ber Vetle om å lage en mailadresse 

«slippen@fredrikstad-seilforening.no» som slippenansvarig får tilgang til. 

Slippenansvarlig skal også ha tilgang til regnarket som skapes via mail. 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 



 
 

Båtplass til Stian Aakre 

 
Forslag til vedtak: Aakre får plass til J70. Vi flytter en Killing (Knut Åsle) inn til 

plass 5, og Aakre får plass 7 

Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes. 

 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl 20:35 


