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Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig Dato

11-09 Eventuelt. Åpen hus for naboer.
De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og
informasjonen.
Frank H finner en søndag i april og gjennomfører Frank Juli

11-10 Eventuelt. Seilingens lørdag 20.august
Denne dagen var ok sist.
Jollegruppa har 2krona kurs og kafe denne dagen.
Kjølbåt ser hva de får stilt for folk som ønsker å se hva seilbåt er .
Vi kjører noe markedsføring i media.

John
Tore
Frank

Juli
Juli
Juli

11-11 Eventuelt. Strategiplan
Styret bør kunne forfatte noe om ambisjon og mål for foreningen.
Styret har ikke besluttet hva vi gjør. Frank Okt

16-2 Elektronisk kommunikasjon
Det går en del epost fra de forskjellige gruppelederne og
utenforstående.
Det har vært uheldige episoder da gruppeledere bruker privat
epost og når de går ut av styret så forsvinner kommunikasjonen.
Styret besluttet at vi skal ta i bruk epost pr funksjon i styret. Ivar
setter opp gmail-kontoer til de enkelte funksjonene.

Ivar Juni

16-3 Nye medlemmer og oppdatering av systemer.
Vi må få kontroll på hvor innmeldinger fra egen nettside sendes.
Webformular på nettsiden sendes til
post@haugesundseliforening. Disse må sendes til regnskap
som registrerer medlemmer og videresender eventuelt til
gruppeledere.
Gruppeledere må respondere til nyankomne medlemmer

Ivar Aug

16-7 Kjølbåtgruppen kjører toppturprogram
Kjølbåtgruppen mener at et opplegg for toppturer kan aktivisere de
som seiler store båter, selv om de ikke seiler sammen, på samme
sted og til samme tid.
Ivar mener han kan få noen til å programmere en relativt enkel side
hvor man kan registrere seg og deretter samle høydemeter på
toppturer. Hvis systemet gjøres tilgjengelig for andre foreninger kan
medlemmene samle høydemeter når de er andre steder også.
Styre mener at vi har midler til å få kjørt programmert på en server.
Senere vil styret se på premiering og heder til de medlemmer som
samler flest meter.
Liste over en del topper ligger på nett. Webformular for
registrering av topptur ligger på nett. Mer fancy nettside med
eventuelle mellomresultater og innmelding av alternative
topper og mer interaktiv registrering kommer etter hvert.

Ivar

Ivar

Aug

Aug
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16-8 Vaktordning
Vi må kanskje ha en vaktordning for å få klippet plenen og fulgt opp
eventuelle besøkende.
Punktet ble ikke diskutert og tas på neste møte
Plenklipperen må få nytt batteri
Plenklipperen må parkeres slik at den er lett tilgjengelig
Styret henger opp et oppslag med anmodning om å klippe
gresset ved anledning.

Frode
John
Tore

Lukket
Lukket
Juli

4-20 Regnskap
 Økonomi undersøker beste mulighet for mobil-betaling og

tegner en avtale. Dette skal i neste omgang tas i bruk ifm
havnebesøk. Vips etablert. Jolle og kjølbåt henger opp
informasjon.

Anne Lukket

5-20 Reparasjon av jollerampe og liten kai.
Jollegruppen har ikke funnet kapasitet til å utbedre den falleferdige
kaien.
John ser om han klarer å lage en liten dugnad på tvers av
gruppene.
Egen sak lenger nede

7-20 Bruk av media
Tas på neste møte. Umiddelbare kommentarer er

 Flere må få rettigheter til å poste på FB som eier
 Vi bør ha et relevant profilbilde
 Den enkelte bør sjekke over FB og hjemmeside for å se

etter muligheter for forbedringer
 Flere må få tilgang til å publisere på web. Ivar Aug

8-20 Eventuelt
 Haugesund Race Weekend (HRW)

Jørgen Watne har tilbudt seg å arrangere regattaen med
HSF som arrangør.
HSF har tidligere brent seg på HRW økonomisk.
Jørgen sier at han kjører dette som et lavbudsjett
arrangement og at han ikke skal belaste HSF.
Styret ser at HRW er et positivt arrangement men ønsker å
minimere risikoen. Jørgen får kjøre arrangementet etter
godkjent regatta bestemmelser og avtale for
arrangementet.
Frode og Tore stemte mot, Finn John og Frank stemte for.
Anne stemte ikke.
Frank får avtale og bestemmelser som distribueres
elektronisk for gjennomsyn og kommentarer fra
styremedlemmene.

 Det har kommet en båt på plenen og hva gjør vi med båter
på plenen
HSF må først og fremst ta i mot seilere med og uten båter.
Alle skal være velkommen i HSF.
Nye lette båter settes sørover langs vestsiden av plenen.
Tilhengere parkeres på parkeringsplassen.
Gummibåt-kirkegården ryddes etter hvert.
Innmeldinger sendes til regnskap@haugesund-
seilforening.no for registrering i min idrett og deretter til
riktig gruppeleder for at medlemmet skal få
velkomstinformasjon og nødvendig oppfølging.

Frank

Frode
John

Lukket

Lukket
Okt

1-24 Gjennomgang forrige protokoll Informasjon



Our ref.: Page 3 of 10

FILENAME Document8

Sak ref.
[Uke-nr]

Sak
Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig Dato

2-24 Seilingsdag 18 juni
Det blir bane for 2-krona og varme griller

Informasjon

3-24 Regnskap
Ikke reskontroførte utestående fordringer var i fjor ført som inntekt.
Disse er i stor grad kommet inn og ført mot kundefrodringer.
Resten er ført mot egenkapitalen (avskrevet).

Finansieringen av rib er noe uklar. Frank sporer opp hvor pengene
kommer fra.

Kurs med jolle gir inntekter i form av medlemsavgift og i form av
kursavgift. Disse deles og føres mot hver sine kontoer, men
summen disponeres i sin helhet på jollegruppa sitt budsjett.

Informasjon

Frank

Informasjon

Juli

4-24 Info/status jollegruppa. Eget vedlegg

Vi får nye stablestoler fra Haugaland kraft. De gamle kastes.

Jollegruppa har fått i oppdrag å reparere den ødelagte kaien hvor
blant andre naboen har båt.
Det har nå kommet to flytebrygger tilgjenglig. De to bryggene får vi
for 7-8.000,- I tillegg må det noen bolter, moringer og tauverk for å
få de på plass. Totalt budsjett 13-18.000,-
Styret mener at dette er en mer fornuftig løsning på lengre sikt mtp
funksjonalitet.
Styret mener at det er svært viktig at bryggen ikke er en
sikkerhetsrisiko, og at flytebryggene er en trygg og rask måte å bli
kvitt den ødelagte brygga på.
John får i oppgave å sørge for at den gamle kaien fjernes og
flytebryggene kommer på plass før GPV

John

John

Juli

Juli

5-24 Ferdigstillelse av vaskerom
Dusj, vask, speil og knagger må på plass.
Frank kontakter rørlegger. Budsjett 1.000,- + Frank Juli

Dato neste møte 1 sep kl 1900 Hagland
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VEDLEGG INFO FRA JOLLEGRUPPA
John Berthelsen <john.berthelsen@haugnett.no> 14. jun. (for 2 dager siden)

til frankh, meg

Til styret
Info fra jolle gruppen vår 2016

Seil kurs for voksne
· Seilkurset ble gjennomført med 6 deltagere (5 som stilte)i varierende vindforhold.
· Kurs inntekter 10300.- utgifter ca 3300.-
· Kurset har generert 4 nye medlemmer og et overskudd på ca 7000.-

Famille dag for ansatte på Simse
30 personer hadde en flott dag . Simsea sto for mat og drikke, bensin, HS stilte med Instruktører båter og
utstyr.
Prisen var avtalt til 3000.- - utgifter 1200.
Flere familier ønsker seilkurs til høsten.
Prisen var satt rimelig da jeg bruker mye av Simsea sin kontor tid til arbeid for HS.
Et over skudd på ca 1800 + litt bensin og is

Gøy på vannet
Har skaffet noen sponsorer på mat
o Rema 1000 melk og brød
o Kiwi foreløpig 3000.-
o Jobber med t-skjorter sponsor noen positive signaler
o 32 påmeldte gir en inntekter på ca 45.000.- noen barn har rabatt da foreldre stiller helle uken
o Jobber med budsjett. Overskudd vil avhenge mye av sponsor arbeid
Dugnad

Jollegruppen har dugnad på foreningen 25-26
Jobber med å pynte opp foreningen til GPV
Utbedre brygge ved strand budsjett ca 6500.- kommer litt an på hvor mye av matreallene bak klubb

huset vi kan bruke.(Budsjett fra Havn?)
+ div reparasjoner vedlikehold
Vi har flyttet tilhengere og flyttet på et gammelt jollestativ foran naustet dette, øker oppstillings

kapasiteten og ser mer ryddig ut.
Utsira rundt

Påmelding på nett, veldig lite tilbakemeldinger tror det er fornærme ferien, og folk har andre planer
for sankthans feiring. Påmeldings frist 21 juni.
Seilingens dag 20 august

Jollegruppen prøver å kjøre en trenings helg 20-21 august skaffer folk til å stå i kafe
Tror det kan bli flott med aktiviteter på vannet når det kommer folk for å se på foreningen

Lørdag 18 juni felles regatta HS
Invitasjon /seilings bestemmelser er lage for jolle seilere og 2 krona båter

Nyt seilkurs Optimist
Starter 24 august ønsker samarbeid med Torbjørn Wold fra Jolle utstyr som instruktør sammen med

Anders Lysgård
Nytt seilkurs 2 krona
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Dato kommer
Annet

Vi kan få 30 stablestoler fra Lyse energi, stolene vi har i dag er upraktiske og vanskelig å holde rene
og gjør renhold tungvint. Ønsker å bytte de ut dagens stoler med stable stoler , jobber også med å få nye
bord trenger tilbakemelding om dette er greit og hva gjør vi med de gamle stolene?

1-2 oktober skall HS holde Kretsmesterskap i jolle seiling
Vi trenger et jolle stativ montert på tilhenger til en av RIB ene slik de har i mange andre foreninger. Dette
gjør det lettere å komme seg rundt på stevner/ samlinger, jobber med å få inn en pris fra et sveise firma.
Målet er å få plass til 3-4 optimister eller 2 lasere/ RS Fevar. Håper styre ser nytten av det og kan godkjenne
en slik investering når tilbud kommer.

Utfordringer
Øke trener kapasiteten, vi har mangel på trenere da både Vilde og Marleen slutter. Stor takk til

Anders Lysgaard som forsetter til høsten. Jobber med å engasjere flere foreldre .
Trenger flere RS Feva-er for å få fart på 2mans båtene. Dette er et satsnings område fra

seilforbundet, Ivar og Frank jobber med saken.

Investeringer (når økonomien tillater det)
· 2 stk RIBer for å øke sikkerheten på treninger og gi et bedre tilbud. Ønsker å bytte ut 2 pionere med RIB
på sikt.
o En liten trener RIB, samme som den svarte vi kjøpte sist (fungere veldig bra)
o En Støre RIB som er mer sjødyktig en de vi har i dag
· Støpe ferdig plating
o platingen i dag er litt liten og har en kant som lett skader båter, har fylt på litt løs masser for å unngå
skader
· En ny Flyte brygge ( se vedlegg)
· Utvide og forlenge rampe (Se vedlegg)
o Rampen er bratt på lav vann og det er tungt å få opp båter. Ved å gjøre den 1,5 meter bredere dobler vi
kapasiteten.
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VEDLEGG

John Berthelsen <john.berthelsen@haugnett.no> 11.00 (for 12 timer siden)

til Frank, meg

Hei

Her er budsjettet for GPV 2016

Oppgradering av Jolle havn vi har sett på 2 muligheter

· 1 :Utbedre brygge omtrent slik den er i dag
o Må gjøres om på sikt
o Utrigger vi bruker i dag er ustabil
o Budsjett 8000.-
· 2: Fjerne brygge og utrigger, flytte flytebrygge vi har i dag og landgang, Kjøpe inn brukt brygge på 10-
12 metter og legge den ut litt lenger øst en der det ligger brygge i dag.
o Mindre arbeid
o Jolle havnen blir tryggere og større og får plass til flere båter.
o Hytte båtplassen får brygge
o Vi får ryddet opp i gamle moringer
o Budsjett 13000-18000.- kommer an på innkjøpsprisen og transport
o Slipper å gjøre jobben 2 ganger


