Referat fra styremøte i Brevik Seilforening, mandag 24.08.20
Tilstede: Per Sortedal, Ole Øyvind Ingebretsen, Jørn Fougner, Ebba Friis Eriksen, Åge Frisak og Trine
Roald.
Torunn Sætre deltok under punkt 18/20.
Forfall: Knut Helmundsen, Rune Gordon Olsen og Andreas Buskop
Nr

Sak/beskrivelse
Gjennomgang av referat fra møte 24. august 2020.
Ingen innvendinger.

18/20

Gjennomgang av økonomi

Ansvar

Inntekter:
Per dato står det til sammen kr 150 000 på ulike kontoer.
Oppdatering av bryggeplasser er ikke fullstendig for 2019
og 2020. Ole Øyvind og Ebba setter seg sammen med
Espen og jobber frem oversikten. Her må det jobbes raskt
slik at vi får fakturert alt utestående asap.
De som bor i båt om sommer kan få en oppfordring om
betaling av strøm. Forbruket ligger på ca 2000 kr mnd.
Det er fortsatt flere som ikke får faktura på
medlemskontingent. Torunn ber Odd kontakte Åge slik at
vi kan få en medlemsoversikt.
Fakturering av medlemskontingent – vurdere sparebank
1 sitt system. Per sjekker med andre seilforeninger evt
andre idrettslag hvordan de håndterer det.

Ole Øyvind
og Ebba

Torunn
Per

Per

Vedr størrelse på kontingenter må ha en klar innstilling til
årsmøtet. Gjøre en sammenligning med andre
seilforeninger.
Åge tar ut dokumenter fra «sendregning» og sender
purringer.

Åge

Åge kontakter Øvrebø Regnskapskontor direkte for å
regnskap/saldo for i fjor.

Åge

Be Elin om å få oversikt (eposter) med info som har
effektuert fakturaer for utleie.
Regnskapsførsel:
Torunn ønsker en opprydding i fakturamottak. Alt av
fakturaer må sluses inn til henne for å unngå mange ulike
mottakere og fakturaer i både papir og epost format.

Frist

Leverandører må sende faktura på epost til
24SevenOffice. Mailadressen skal ikke brukes til
meldinger, kun vedlegg i form av pdf eller jpg (bildefil).
Beskjeder kan evt. gis i vedlegg eks. på kvitteringer
(gjerne en skrevet melding på kvitteringen) det tas bilde
av.
Torunn får tilgang til nettbank slik at det ikke må via Åge.
«Varsel» om signering må gå automatisk. Åge ny admin i
nettbanken.

Jørn

Styret må registreres i Brønnøysund. Signert
årsmøteprotokoll skal sendes inn av ny styreleder.
Ebba sender signert protokoll til Åge som videresender til
Per. Etter dette kan Torunn meldes inn som ny
regnskapsfører i Brønnøysund.

Per

Alle sender riktig telefonnr, mail og personnr til Trine.
19/20

Ebba og Åge

Alle

Lønn til jolletrener samling Hydrostranda
For juniorer har praksis vært 150 kr timen eller 3800 for
en ukes jobb. Vi ønsker å fortsette på dette nivået.
Jolletrener kontakter Åge for oppgjør.

20/20

Høstdugnad
Planlegging i rute. Jørn har laget liste over oppgaver.
Ingen store utgifter forventes.
Bevertning avtales.
Arrangementet legges ut på FB.

21/20

Åge

Jørn

Info fra gruppene
Ebba har invitert Silje og Christen With for grunnkurs i
seiltrim og organisering ombord - for damer/jenter. 11.
November. Plass til max 20 stk. Deltagerne Vippser 50
kroner for kaffe/twist.
Mulig å få til et foredrag med Eira Naustvik
(singlehanded-seiler) på nyåret.
Ole Øyvind legger ut evaluering av regattasesongen på
nettsiden.
Vi har medlemmer som ønsker at vi arrangerer en
langseilas-regatta. Per hører med Frode om innspill, samt
sjekker interessen med aktuelle klubber rundt oss.
Et evt. format kan være: Start fredag ettermiddag – totalt
80-90 nautiske, via x antall fyr. Navn: «4-fyr seilasen» e.l.

Ebba

Ole Øyvind

Per

Det kom en henstilling om at Singelhanded regattaen ikke
bør være sesongens siste seilas pga stor sannsynlighet for
vindstille.
Eventuelt
Nettside: Vi bør sende ut en medlemsundersøkelse for å
avdekke nettsidebehov og få innspill til forbedringer.
Trine lager et utkast og sparrer med Ole Øyvind før
distribusjon.
Neste styremøte blir 16. november 2020
Referent: Trine Roald

Trine og Ole
Øyvind

