De nye prisene godkjennes med forbehold om
anledning til små justeringer.

Snipene – vurdere pris for lagring på land og
deltagelse i onsdagsregattaene for å få en god løsning
for denne gruppen ut fra det tilbudet foreningen
tilbyr. Reidar ser på dette og kommer med et forslag
til styret.
Utleie:

Booking/belegg
Reparasjoner og
vedlikehold

Regatta – se på hvordan dette er priset og komme
med et forslag.

Utleiepriser – forslag til nye priser presentert for
styret. Det legges opp til en moderat økning for
medlemmer, noe mer for ikke-medlemmer.
Mulig også å se på timesleie for bl.a. «Ytre» med tanke
på barnebursdager, yoga-kurs, møter for ulike
Hans Jakob
nærmiljøtiltak.
Vedtak:
Det presenterte forslaget til leiepriser for 2022
godkjennes.
Det utarbeides et forslag til leiepriser for kortere
leieforhold gjennom uken.

Materiell:

Båter
Brygger
Annet (dugnad)

Sport:

Aktiviteter
Dommere
Arrangører

Regatta:

Reidar

Booking-kalenderen – åpnes nå for 2022.

Optimistgruppen har sendt en tilstandsrapport over
båter, behov for utskiftning og fornying av seil etc.
Innspillet tas med til budsjett for 2022.

Ansvarspersoner for de ulike arrangementene
våre – viktig med kontinuitet og erfarne personer i
ulike ansvarsoppgaver.

Hans Jakob,
Tarjei

Vedtak:

Marked:

Medlemmer
Rekruttering
Sponsorer
Kommunikasjon

Sommerleir:

Ny sponsoravtale med Winterbergh forsikring – gir
som sponsorinntekter hovedsaklig for
Skagen Race i tillegg til fordeler for medlemmer.
Sommerleir 2022 - Driftsbudsjett for 2022
presentert for styret og kort forklart av Tarjei.

Rammedokument for Sommerleir ligger klart for
innspill og vedtak av styret.
Vesentlige endringer har frist: 25.01 mindre
endringer: 01.04
Hovedtrener
informerer:
Annet:

Det forventes et godt driftsår for Sommerleiren også
for 2022. Påmeldingen planlegges åpnet i januar.
Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars. Se
§14 i lovene. https://www.bseil.no/omseilforeningen/lover-for-baerum-seilforening/
Dato: torsdag 17. mars 2022, innkalles med minst en
måneds varsel
Frist for saker til behandling: to uker før møtet
Alle dokumenter skal være tilgjengelige én uke før
årsmøtet.
Årsmeldingen frist for innspill til Tarjei: 15.12.21.
Premier
Nybegynnere/deltakerpremier - Janett Krefting og
Ellen Høeg vil gjerne danne en «premiekomité» og se
på mer hensiktsmessige og billigere
premiealternativer for de yngste seilerne.

Retningslinjer – trenere og følgebåter – Hedevig og
Marius ser på dette og setter opp et forslag til

Hans Jakob
.

