Vågsbygd Seilforening
Styret
Styremøte 08.02.2016
REFERAT
Fremmøtt: Alf Morten Indbjo, Øyvind Karlsen, Sissel Nilsen,
Carl Erik Moe, Jesper Magnussen, Ronny Rognhaugen, Geir Tufteland
Fravær: Kriztina Czinki

Sak
16-02-00
16-02-01

16-02-02

Tema
Forretningsorden

Ansvar

Faste poster
a) Referat fra forrige styremøte; Godkjent
b) Gjennomgang av regnskap; Regnskap ble tatt til etterretning
c) Post/e-post; - Brev fra NSF; Innkalling til Seilting
- Brev fra NIF; Innkalling til Kretsting
- Brev fra NIF Agder, Storbymidler
- Brev fra NSF; Klubbkonferanse Gardermoen
- Diverse søknader om båtplass ved seilsenteret
Behandling av innkommet post
Innkalling til Seilting
Noen som har anledning til/ønske om å delta?
Innkalling til Kretsting
Noen som har anledning til/ønske om å delta?
NIF Agder, Storbymidler
Ikke ønske om å søke dette i år
Brev fra NSF; Klubbkonferanse Gardermoen
Noen som har anledning til/ønske om å delta?
Diverse søknader om båtplass ved seilsenteret
Husstyret V/Nils Vidar har innvilget to søknader. Husstyret ønsker
at arbeidet med utdeling av plasser overtas av en annen komité.
Ref. sak til Årsmøtet.

16-02-03

Forberedelser til årsmøte
Årsmøtet avholdes 15.02 kl. 19.00
Innkalling sendt til medlemmer mer enn 4 uker før møtet.
Valgkomiteen har blitt kontaktet og har bekreftet at den arbeider.
Utkast til budsjett; Fremlegg v/Carl Erik. Innholdet drøftet.
Antatte inntekter fra moms refusjon er innarbeidet.
Mulige kostander til ny rib og motor drøftet
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Milepæl

Utkast til årsrapport; Fremlegg v/Geir. Innholdet lest og drøftet.
Noen små justeringer innarbeides.
To saker fremlagt av Husstyret

16-02-04

Alf Morgen vil legge frem forslag om justeringer av foreningens
lov, i samsvar med NIFs endringer i lovmal høsten 2015.

Alf Morten

Årsmøtedokumenter publiseres fortløpende på nettsider.

Geir

Hus og eiendom
Ref. sak 15-12-03
Vifte, Status
Skyvedør, Status
Båtmotor ustabil sommeren 2015. Reparasjon må vurderes.

16-02-05

Komiteer
Ref. sak 15-12-06

Sponsorkomiteen
Jesper har tidligere utarbeidet skisse til sponsorstrategi.
Hvilke krav skal vi stille til sponsoravtaler og hvordan kan vi
profilere våre sponsorer mot medlemmene?
NSF standard avtale for samarbeidspartnere fremlagt.
Kan sponsorer profileres på foreningens nettsider?
Det bør rekrutteres flere medlemmer til sponsorkomiteen
Innhold og videre mandat for sponsorkomiteens videre arbeid
drøftes videre på neste styremøte
Jollegruppe
Klubbkveld for jolleseilerne? Tilbud gitt til seilere.
Det må i løpet av mars lages en plan for aktiviteter 2016, som
markedsføres. Foreldre må oppfordres til engasjement.
Det må arbeides videre med løsning på flyteelementer i
optimistjoller. Leverandør av optimistjoller må oppfordres til å
komme opp med en løsning

Ronny

Alf Morten

Mediagruppe
Kan dette etableres og utvikles?
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16-02-06

Kurs
Ref. Sak 15-12-07

Båtførerprøven; 16 deltagere på kurs som avholdes
Innføringskurs i seiling for kvinner; Morten Moe, følges opp
Fastsettelse av datoer

Carl Erik

Mulige kurs som drøftes på neste styremøte;
* Innføringskurs i seiling for voksne
* ICC Internasjonalt båtførerkurs
* Kystskipper/Fritidsskipper/
* VHF radio og -kommunikasjon

16-02-07

Einar Øslebye har en kontakt som muligens kan avholde ICC.
Det er ønskelig, men han forespørres først om betingelser.
Det søkes en fordelingsnøkkel hvor VSF får en rimelig andel av
kursavgift

Øyvind

Sjøfartsdirektoratet forespørres om betingelser for å arrangere
ICC, Kystskipper og VHF kurs.

Jesper og Geir

Medlemsaktiviteter
-Dramatikk og redningsdåd under høstseilas;
Sebastian og Christoffer Bø villige til å komme. Dato må fastsettes
- Regattaregler;

Carl Erik

13. April? Hvem kontakter hvem? Avklares på neste styremøte
Seilingens dag 2016
avholdes 20. august. Men, da er VSF huset utleid. Det må søkes
om en ukes lokal VSF forskyvning av Seilingens dag til 27. august.

Alf Morten

Det må etableres en praksis om at huset ikke leies ut før
terminlisten foreligger, eller evt. at det kan holdes av med
forbehold om endringer når terminlisten kommer.

16-02-08

Båtblader
Det er etablert tilbud om Digital tilgang til båtblader
Informasjon gitt til medlemmene. Tilbakemeldinger håndteres
Uregelmessige mottak av båtblad. Følges opp.

Alf Morten

Geir Tufteland
Sekretær/referent
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