
Fredrikstad Seilforening 
Protokoll fra Styremøte, Slippen 15. August klokka 19:00.  

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

Forfall: Helge
  

1. Referat fra styremøte 

Referat fra forrige styremøte er godkjent. 

Endre har snakket med naboen angående parkeringsplassen, og vi avventer 
med å be om å få fjernet container frem til før neste arrangement. 

Endre og Petter hadde befaring med kommunen i forhold til naboklagen som 
ble sendt inn. Vi beslutter å la båter fortsette å stå på gressplenen foran naboen,
da det er regulert til parkering/opplag.

2. Økonomi

Vi har en nedgang på 9 medlemmer. De som ikke har betalt, blir fjernet fra 
listene. Likviditeten er meget god. Vi fikk inn 102 000 for Hankø Race Week. 
 

3. Aktivitet
Masse aktivitet i sommer. Deltager i Nordisk og Em i optimist. 
Bronse til Christoffer i ILCA 7, og bronse til Ulrik i RS Feva.

RS Fevaene blir mer brukt, så vi ser på om vi har behov for alle selv neste år.  

4. Utlysning av bryggeplasser

Søknadsfrist for bryggeplass blir 1. nov. 
Vi setter en fastpris for strøm i tillegg til leie. 
Petter ser på forslag til leiepriser før vi legger ut informasjon om 
søknadsprosess i midten av september.

5. Utarbeidelse av fagnotat

John og Endre hadde møte med kommunen angående områdeplanen på HYC 
under ORCI EM. Kommunen og Vikane vel er langt mer positive til 
områdeplanen enn tidligere. Vi må levere en rapport til kommunen i løpet av 4 
uker om hva vi har behov for. 

 



6. Eventuelt
John undersøker kostnader for å installere smarthusløsning med elektronisk 
dørlås.

John foreslår å ha en fest for alle frivillige på slippen etter siste regatta. Styret 
ser positivt på det. John hører med Håkon om en aktuell dato.

Styret beslutter å bruke penger på å sette en stake på skjæret utenfor brygga på 
Garnholmen, hvis det er mulig å få til. 

Oljelekkasjen på vinsjen på Kællen er et problem. Lekkasjen må fikses før 
båten brukes. John og Petter ser på det i løpet av uken. 
Vinsjen er farlig, og kan føre til personskader. Endre foreslår å bytte den ut 
med en hydraulisk garnvinsj. I første omgang får alle en 
sikkerhetsgjennomgang før de bruker den. Vi sjekker opp pris for å bytte den 
ut før neste år. 

Det er lagret mye rot på loftet i bua, og det blir ikke holdt i orden nede. Styret 
beslutter å tømme hele loftet innen 1. nov, og at det blir en søknadsprosess for 
å få bod på loftet i bua. 

Vi har fått utbetalt 250 000 kr fra sparebankstiftelsen til å kjøpe en ny RIB. 
Magnus undersøker priser på en ny VSR. 

Dato for neste styremøte blir satt til 19.8. kl. 19

Møtet ble avsluttet kl 20:45

20.


