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Styrereferat

Dato Tidspunkt Sted

14.10.2021 19.00 Haugesund 
Referent

Nils Kåre 
Deltakere

Finn, Anne, Erik, Knut Einar, Nils Kåre 
Fraværende 

Odd Steffen 

Sak ref. 
[Mnd-nr]

Sak Ansvarlig Dato 

FASTE PUNKTER 

Økonomi - Gjennomgang balanse.  
- Lån til ny brygge er utbetalt til oss 
- Anne ønsker å sende ut betaling av øket innskudd 
- Gjennomgang av økonomi ifm vankelig medlemssak
- Prøver å få inn så mye som mulig av utestående 

fordring 

Anne 

Tur 
seiling 

- Vi har fått tilbud om foredrag om seiling i Skottland. 
Styret er positive, men Corona må tillate nærmere 
enn 1m først. Alternativt eller om vi blir mange, kan 
vi være på jobb hos Finn. 

- Dato blir 17. november 
- Lage en innbydelse - epost 

Kristoffer Høst/vinter 

Sport  
Seiling 

- Odd S jobber fra Bergen. Blir litt praktiske problemer 
ift drift av sportsgruppe. Oppfordre til at de finner en 
arbeidsdeling i gruppa. Må jobbe med det framover. 

- Det ligger en albin express, som HSF har fått tilbud 
om. Sportsgruppa ønsker å få til noe på dette. 
Styret er positive til å få til dette, dvs ta i mot og ta 
ansvar for den.  

Finn/Odd S 
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Sak Ansvarlig Dato 

Anlegg - Klubbhus. Det er ok å leie ut.  
Det må være et hoved-medlem som leier og som er 
ansvarlig. Hovedmedlemet må være tilstede hele 
kvelden og er ansvarlig for låsing. Betingelsene fra 
kommunen gjelder. Ansvaret blir effektuert vet at 
medlemskapet faller om det går helt galt. 
Rengjøring må være avtalt. Finn lager skriv. 

Prosjekt oppgradering brygge: 
- Usikker på framdrift. God innsats. Kan fremdeles nå 

ferdigstillelse i desember.  
- Dugnad før og etter ferdigstillelse brygge. 

Finn 

Styre - Vanskelig medlemssak, har fått medhold i dom.  
- HSF må definere et verdigrunnlag, og legge det ut 

på nettsiden.  
- Sjekke i statutter ift æresmedlemskap. Legger ikke 

ut statutter for dette på nettside.  
- HSF 60 i februar. Komite lager opplegg. 
- Lage skriv for leie av seilforeningshus 
- Lage ny kontrakt for leie av båtplass 
- Valgkomite. Mange er på valg. Ser ut for at de fleste 

er villige til å fortsette.  

Info 
Finn 

Nils K 

Anne 
Finn 

Dato neste møter: 
Onsdag 10.nov 1des 2021 
Onsdag 5jan, 2feb 2022 (årsmøte 23feb??) 


