Vågsbygd Seilforening
Styret
Referat fra Styremøte 17.2.2020
Tilstede:

Bjørn Stien, Jesper Magnussen, Inger Webb og Erik Børresen

1. Organisering av styrets arbeid - ansvarsområder
Leder:
-

Flødekomiten:
o Nils Stray
o Børge Christian Mosgren

Nestleder:
-

Medlemspleie
Sponsormøte
Arrangementskomiteen (innhold på medlemsmøter):
o Øyestein Røsstad
o Ed Streeter
(Muligheter:
-

Målebrev og registrering av båt for måling
Christer Berentsen: Pappvin i båt
Trond Moi: Mat på 2 bluss
Båtforsikring
Polering av båt
Strøm i båt
Førstehjelp
Introduksjon til Regattaseiling
GP seiling med Köstner

Møter annenhver onsdag, tema annenhver, sosial annenhver)
Kasserer:
-

Huskomiteen:
o Ole Inge Pettersen (leder)
o Øystein Nilsen
o Ove Mæland

(Bjørn kontakter Mathilde vedr. oppdatering av bestillinger på nettsiden.)
Sekretær:
-

Regattakomite (onsdager + regatta):
o Rune Pedersen
o Jan Otto Johansen

o

Egil Tjomsås

Sekretær:
-

Jollekomiteen:
o Ronny Rognhaugen
o Ed Streeter

2. Faste poster
- Godkjenning referat fra forrige styremøte
- Innkommet post
o Vi har mottatt forespørsel om kurs for voksne
- Økonomi
o Likvideten er god
o Det skal sendes ut kontingentfaktura så snart som mulig
3. Tidspunkt for styremøter
Vedtak: Første tirsdag i måneden (?), kl. 1830. Føres i aktivitetskalenderen. Innkalles via outlook.

4. E-post og tilganger
- Følges opp av leder.
o Egil Tjomsås har tilgangen til administrator. Kontrollere styremail.

5. Kurs for voksne
Henvendelsen om kurs for voksne følges opp av Bjørn.
Morten Moe forespørres om han kan være kursholder
Voksenkurs: Pris: 2000 for medlemmer, 2 500 for ikke medlemmer inkl medlemskap.
Prisen inkluderer medlemskap, bok, praktisk seiling i Feva og stor båt, og mannskap om bord i minimum 2
regattaer.
Det kjøpes inn kursmateriell i form av boken: Lær og seile
Vedtak: VSF skal tilby seilkurs for voksne nybegynnere med oppstart etter påske. Praktisk seiling før
Flødeseilasen.
Følges opp av Bjørn og Jesper, som finner tidspunkt og mulighet for kurs på høsten.

6. Fullmaktsmatrise økonomi
Det utarbeides en «fullmaktsmatrise» for økonomi for de ulike komiteene med rammer for hva de kan
benyttes på sine «budsjett».

7. Forsikring
Det undersøkes hvilke forsikringer vi har.
Vedtak: Dersom foreningen ikke har underslagsforsikring og styreforsikring tegnes dette via Ifs tilbud til NIF.

8. Årshjul
Styret utarbeider et årshjul for foreningen for planlegging og reservering av klubbhuset.

9. Elektroniske låser klubbhuset
Jesper undersøker priser på å gjøre dette.

10. Booking av klubbhuset
Jesper undersøker om joomla ha plugin for booking av klubbhuset.

11. Office 365
Vedtak: Styret kjøper inn Office 365 via NIF for styrets arbeid. Jesper bestiller.

12. Lovendringer NIF
Bjørn og Erik sender endringer i lover til godkjenning og sørger for oppdatering vis a vis Brønnøysund.

13. Flødeseilasen
Dato: 13. juni. Komiteen har kontroll på dette.

14. Huset
Inger spør Ole Inge om datoer for dugnad slik at dette kan planlegges for hele året og legges inn i årshjulet.

15. Reservering av lokalet
Vedtak: Reservere onsdager for medlemsmøter som angitt ovenfor, reservere hele juli som gjestehavn for
seilere (med unntak av det som allerede er utleid).

16. Landgang bryggeanlegget

Røket i stormen. Bjørn spør Espen om han kan løfte den på plass.

Innkalle til dugnad på bryggen, dekket samt sittegrupper. Øyvind Karlsen kan spørres om dette.

17. Hjemmeside
Bjørn ser nærmere på løsninger for å få en bedre nettside for foreningen, enten på nåværende plattform
(Joomla) eller Wordpress.

18. Musto Skiff Euro Cup
VSF vil ikke arrangere dette i 2020. Erik varsler Geir Odmar om dette slik at CSF evt. kan arrangere.

19. Regnskap
Inger får overlevert regnskapet fra forrige kasserer, som også møtte på styremøtet.
Innen 1. april skal antall aktive medlemmer rapporteres til NIF. Jesper foreslo at hvert medlem selv
rapporterer dette inn via Min Idrett, noe som følges opp så snart det nye styret har de nødvendige
tilganger.

Erik Børresen, Referent

