
Fredrikstad Seilforening 
Protokoll fra Styremøte, Slippen 17. Oktober klokka 19:00.  

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

Forfall: Petter
  

1. Referat fra styremøte 

Referat fra forrige styremøte er godkjent. 

2. Status på virksomheten

Jollegruppa har juletreseilas 3. desember. 

Winners weekend er satt til siste helgen i august.

3. Økonomi – innspill til budsjettet 2023

Resultatet for 2022 ligger an til å bli omtrent som budsjettert. 

Vi må ta høyde for opprusting av hus og plass i neste års budsjett. 

Vi fikk 48 000 til trenere. 

4. Arbeid med oppgradering på Andersenslippen

Endre, John og Petter hadde møte med kommunen angående oppgraderinger i 
bua og på huset. Vi får lov til å bytte trappa i bua, men vi kan ikke kaste den 
gamle. Oddvar har sagt seg villig til å lage ny trapp på dugnad. 

Kommunen er positive til å legge nytt dekke, men asfalt er ikke mulig.
John og Endre har møte med landskapsarkitekt på onsdag, for å se på en plan 
for uteområdene. John og Endre får fullmakt av styret til å gå videre med 
landskapsarkitekten hvis de er fornøyde etter møtet. 

5. Nøkkelfrie låser

John har fått pristilbud på nøkkelfrie låser, på ca. 11 000kr for to stk. til 
inngangsdør og garderober. Styret beslutter å gå videre med dette, og bytte til 
nøkkelfrie låser. 



6. Smart styring på slippen 
Endre foreslår å sette inn en smartløsning for å styre temperaturen i 
klubbhuset. Pris for fullt system blir ca. 10 000kr. Styret beslutter å gå til 
innkjøp av dette. Vi søker også Enova om støtte for dette. 

7. Arrangør 2 kurs
Sarpsborg seilforening skal arrangere Arrangør 2 kurs i vinter. Vi prøver å få 
med så mange som mulig på kurs for å styrke arrangørstaben. 

8. Terminliste for neste år

Winners weekend blir satt til siste helgen i august.
Magnus undersøker angående NC. 

9. Eventuelt
Vidar foreslår en manuell mastekran montert på krana. Vidar henter inn en 
pris. 

Dato for neste styremøte blir satt til 21.11. kl. 19

Møtet ble avsluttet kl 20:40

20.


