Referat fra styremøte – 22.09.2020
Bruksveien

Tilstede:
Inviterte:
Forfall:
Referent:

Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan,
Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz, Einar Slottan,
Erik Lia, Ulrik Sandvig
Gard Jakob Ørka for saken vedr. Sommerleir 2020.
Knut Fredrik Ramstad, Sander Kjendbakke,
Marianne M. Solbakken

Innkalling:
Saksliste i Trello og oppdateres med egne saker fram til styremøtet.
Referat forrige styremøte:
Godkjent.
Innkommen post / e-post:
Legges i dropboks fortløpende.
Utgående brev/e-post:
Arkiveres i dropboks av den som sender.
Status/orienteringssaker:
Økonomi:
Resultatrapport pr. 21.09.20 presentert i møtet.
Økonomirapport
Økonomien er pr. d.d. god.
Likviditet
Avvik - budsjett

Utleie:
Booking/belegg
Reparasjoner og
vedlikehold

Materiell:
Båter
Brygger
Annet (dugnad)

Erik N.

Koronarefusjon – søkt, innvilget for Skagen Race.
Penger på konto. Andre søknader er til behandling.
Bookinger for 2021 gjøres foreløpig manuelt inntil
utleiekalenderen åpnes.
Temperaturføler for varme på Sarbuvollen må
flyttes fra Styrerommet. Einar kan bistå her.
Utleiebryggene - forslag til høyst nødvendige
utbedringer foreligger.
KNS demonterer brygger nå, interessant for oss. Pris
innhentes.
Erik L. tar en tur og sjekker tilstanden på disse og
reserverer evt. for oss. Nyanskaffelsen finansieres
ved f.eks. kr. 30.000,- i innskudd pr. båtplass og
nedskrives over 10 år. Leies ut til aktive medlemmer.
Kriterier utarbeides og gjøres kjent for medlemmer.
Det må settes av øremerkede midler til jevnlig
vedlikehold.
Vedtak:

Hans Jacob
Einar

Erik L.

Bryggene anskaffes i utgangspunktet til selvkost
(innskudd med tillegg av første års leieinntekter) og
et tillegg på inntil kr. 150.000,-.

Einar

Sonaren – er i dårlig forfatning og vi kan ikke regne
med å få noe særlig for den. Båten kan legges ut på
finn.no for å se om vi kan få noen som vil kjøpe den,
eventuelt kan den vurderes gitt til en interessert
jolleforelder mot at denne tar seg av vedlikehold på
Expressen. Hengeren kan selges.
Vedtak:
Sonaren tilbys denne jolleforelderen mot at
vedkommende tar på seg vedlikehold av Expressen.
Hengeren legges ut for salg våren 2021.

Einar

En utrangert optimist er gitt til Sjøflyhavna kro, som
skal bruke den i restauranten. I bytte har vi fått en
«burger-kveld» for trenerne.
Sport:
Aktiviteter
Dommere
Arrangører

Seilkursene avsluttes nå i oktober og det legges opp
til et program med fysisk trening for jolleseilere
gjennom vinteren, enten i hall eller ute.
Brettgruppen er en utfordring, der mangler det en
ansvarlig klassekaptein, som må på plass i løpet av
vinteren.

Regatta:

Høst-cupen arrangeres som planlagt, med unntak av
tomannsjoller voksne med mindre seilerne kommer
fra samme husstand.

Marked:
.

Medlemmer
Rekruttering
Spnsorer
Kommuniksjon

Strategisamling:

Sommerleir:

Strategisamlingen gjennomføres lørdag 31. 10.20
og bør ha følgende hovedtemaer:
- Lokasjoner
- Sportslig tilbud – Hvem er vi til for?
- Økonomi
Tarjei har satt opp punkter og foreslår
ansvarspersoner for hvert av punktene.
Klassekapteinene informeres på neste styremøte og
det inviteres andre støttepersoner som kan bidra, til
samlingen 31.10.20.
Avtale med Waka Waka er signert.
Rapport fra Sommerleiren 2020 er sendt styrets
medlemmer og ble gjennomgått/presentert for styret
av Gard, sammen med en egen økonomirapport for

Tarjei

leiren som viser et meget godt resultat.
Hovedtrener
informerer:

Avtale med Hedevig Nilsson som ny hovedtrener, er
signert.

Annet:

Drone – Jollegruppen ønsker å anskaffe en drone til
bruk i forbindelse med trening og markedsføring og
har levert en liste med begrunnelser.
Diskusjon i styret om hvorvidt dette er en klok
investering, eller om man skal kjøpe tjenesten fra
andre. Vi har dårlige erfaringer ved bruk av drone
over vann. Gruppen oppfordres til å se på alternative
og rimeligere løsninger.
Vedtak:
Jollegruppen får avslag på innkjøp, men oppfordres
til å prøve å finne andre løsninger.
Snipe – et spørsmål om refusjon av betaling for
onsdagsregattaene for de som kun har deltatt i en
eller noen få regattaer har kommet fra Snipegruppen.
Koronarestriksjonene har vært tolket ulikt.
Ulrik sørger for å få satt opp en oversikt over hvem
som har betalt og ikke, og om noen eventuelt har
problemer med å betale avgiften.
Prisingen rundt Snipe-aktiviteten må vurderes.

Hans Marius

Ulrik

«Fremtidens idrettsanlegg» - Anleggskonferanse i
regi av Viken idrettskrets 9.-10. oktober
Flesberg/Kongsberg og 16. oktober Sarpsborg.
Invitasjonene ligger i dropboks.
Anleggskonferansen nettside:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/fremtidensidrettsanlegg--2-anleggkonferanser-i-oktober/

Møter i krets / forbund:
23.-24.10.20
BIR – høstseminar Sundvolden hotell.
Invitasjon med sakliste er sendt styrets medlemmer.
Marius og Erik/Hans Jakob (avklarer seg imellom)
stiller.
Marianne melder deltakerne til BIR.

Marius
Erik/Hans
Jakob
Marianne

Møtekalender:
Neste møte:
Tirsdag 13. oktober – Sarbuvollen m/Kl.kapteiner info om Strategisamling
Tirsdag 24. november - Bruksveien (siste møte før jul)
Alle møter starter kl. 18:00.
Strategisamling:
Lørdag 31. oktober – Sarbuvollen/Bruksveien? Tid?

23.09.20 mms

