Vågsbygd Seilforening
Styret
Styremøte 02.12.2014

Fremmøtt:
Fravær

Sak
14-12-01

REFERAT

Alf Morten Indbjo, Ole Inge Pettersen, Sissel Nilsen, Jan Otto Jahnsen, Eivind Hugo
Strømme, Øyvind Finne, Øystein Nilsen, Johnny Bessesen.
Geir Tufteland

Tema
Faste poster
a) Gjennomgang av referat fra styremøte 04/11.

Ansvar

Milepæl

Vedtak: Styret godkjenner referatet.
b) Økonomi/ regnskapsrapport – status per 30.11

Alf Morten

Vedtak: Styret godkjenner regnskapsrapport per 30.11
c) Innkommet post/ saker
i)Sponsoravtale for André Nordstokke team
ii)Abonnement seilblad
iii)Onsdagsregattaer; Det arbeides med ulike sponsor alt.
Vedtak: Styret legger disse sakene frem for neste Arsmøte.

14-12-02

Planlegging av neste Ordinære Årsmøte februar 2015
Dato for årsmøtet: 4. februar 2015
Kartlegging av behov for nye komitéer og kandidater til verv
Valg-komiteen må ha tilbakemelding, så snart som mulig, om
hvem i interim-styret som ønsker å fortsette i neste valgperiode.

06.01.2015

Saker til årsmøtet:
-Endring av vedtekter, tilpasset krav fra idrettsforbundet
-Budsjett 2015
Vedtak: Styret arbeider videre med forberedelse av Årsmøtet, og
informerer medlemmene om valgt dato.
14-12-03

Timeplan vår 2015 – styremøter
6. januar, 10. februar, 3. mars, 24. mars, 22. april, 19. mai
Vedtak: Styret godkjenner møteplanen.
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14-12-04

Medlemsaktiviteter/ -kvelder.
Det arbeides aktivt med å tilrettelegge medlemsaktiviteter.
i) 4. desember 2014, Temakveld: Øl og ølbrygging.
ii) 21.januar 2015. Nattseiling/navigering. VSF lokaler.
iii) Mars 2015. Langtur til Lofoten; Hugo Strømme
iv) VHF/SRC-kurs?
Vedtak: Saken tas til orientering

14-12-05

Oppfølging saker som pågår – se referater
Materialforvalter Hugo Strømme har fått et tilbud på oppretting
av service bryggen.
Vedtak: Saken tas til orientering, og tas opp på neste Styremøte.

14-12-06

Oppfølging av arbeid Kurs 2015
Geir Tufteland og Sissel Nilsen har utarbeidet en foranalyse til
rammer for kursvirksomhet ved Bredalsholmen (se også referat
fra styremøtet 04.11.2014).
Vedtak: Saken tas til orientering, og gjenopptas neste Styremøte.

14-12-07

Eventuelt
Ny forsikring i VSF. Forsikringen er fremforhandlet av Norges
Idrettsforbund og dekker bl.a.
i) Ulykkesskade ved dugnad
ii) Underslag
iii) Ansvarsdekning ("kløneforsikring") for klubb og
enkeltmedlemmer.
iv) Styreansvar.
Pris: ca. kr.1.600,-/år (avhengig av antall medlemmer)
Årskontingenten
Revurdering av kontingent-strukturen?
Orientering fra Husstyret:
i) VSF har fått et tilbud fra Kvadraturen videregående skole
vedr. opp-pussing av foreningens lokaler. Tilbudet omfatter
maling av vegger, tak, dører/dørkarmer og vindusparti. Tak og
vegger utgjør ca. 200m2, og til en pris på ca. kr.100/m2. Det
arbeides videre med arealberegninger og totalpris. Fast pris?
Husstyrets forslag innarbeides evt. i Årsmøtedok.
ii) Kommunen er kontaktet ifm. en tidligere avtale om belysning
av veien ned til seil-senteret.
iii) Det er ønskelig å skifte ut 8-10 bord i 2. etg.

Johnny A. Bessesen (2.varamedlem)
03/12-2014
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