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1. Evaluering Maritime dager
a. Evalueringen viser at variasjon i aktiviteter er viktig. Alle aktiviteter får score på
evalueringen. Vannsport fikk svært mange gode tilbakemeldinger.
b. Lunsj var vellykket – de fikk mange gode tilbakemeldinger – flott organisert av Bodil og
Ellen.
c. Påmelding registreres med eventuelle behov hos deltakerne.
d. Sosiale medier; en person er ansvarlig.
e. Arrangementet ble flott profilert av Henriette; program digitalt og utskrift, hjemmesiden
og evalueringsskjema.
f. Representant fra RS og kommunalsjef for oppvekst, var imponert over opplegget og
samarbeidet mellom foreningene.
g. Klargjøringen i forkant av gjennomføringen må være bedre organisert. Hvem gjør hva og
en ansvarlig for å lage plan for dette.
h. Renhold fra 10.00-14.00/15.00 – det var svært godt renhold/smittevern!
i. Evalueringsmøte med alle foreningene. Ellen kaller inn til 10/10 kl 18.00.
j. Politiattest – sjekk formålsparagraf.
2. Regnskap Maritime dager ble gjennomgått ved Alf Erik:
a. Totalt budsjett 220.543: Beløpene er overført til foreningene iht budsjett. Det står igjen
19.510 på egen bankkonto for Maritime dager. FMF og FSF foreslås å eie foreningen
Maritime dager.
3. Regnskap Paradise Live ble gjennomgått ved Alf Erik:
a. Resultat 41.292,23 + 20.000,00 i tilskudd fra FK. Totalt PL 21 61.292,23
4. Hummerkalas:
a. FMF arrangerer hummerkalas 13. eller 20. november-avhengig av lokaler/utleie. Drea
sjekker. Gunnar bestiller. Tak på påmeldte 50 stk.
5. Kaperuke – henvendelse fra Kjell Rune Nakkestad (AIDA) om å delta: FMF har snekkerace som
kan legges inn i arrangementet. Utover det har vi flere store arrangement som krever mye
dugnadsarbeid; Paradise live, Maritime dager, dugnader Prestøy, St Hans. Ellen svarer Kjell Rune
Nakkestad.
6. Dugnad på Prestøy
a. En søndag i høst med bål og grilling. Med værforbehold. Dato settes til når Oskar som er
ansvarlig for Prestøy, er hjemme. Ellen snakker med Oskar.
b. Gunnar, Oskar og Ellen tar et møte med Sten Otto Tjørve vedr avtalen om Prestøy. Ellen
sjekker dato med Oskar.

7. FMF har fått henvendelser fra medlemmer om Båtførerprøve teori og praksis. Praktisk båtliv.
Helge Hals i kontakt med Sjøfartsdirektoratet. Ellen ber Helge komme med forslag til opplegg og
presentere for styret.
8. ANNET:
a. Jule-båtkortesje fredag før skole-juleferien.
b. Paradise Live 2022i. dugnad – komiteen involverer folk i dugnadsarbeidet.
ii. Dato er satt av komiteen til onsdag 13. juli
iii. Band?
iv. Budsjett for PL 2022 som 2021.
c. ROV
i. Folk må registrere seg på Appen «Fritidsfiske» med navn og nummer.
ii. ROVen kjøres kun av kvalifisert personell – den lånes ikke ut.
d. FMF årshjul med alle aktiviteter – kan Linn lage?
e. Vifte til lager i klubbhuset kjøpes inn, Gunnar undersøker og kjøper inn.
f. Utleie: Det kommer inn mange bestillinger – begynner å bli ganske fullt 2022.
g. FMF – ny logo? Drea undersøker med Heitmann. Vent med nye vimpler – ordentlige må
bestilles.
h. 100-årsjubileum i 2023. Settes på dagsorden.
i. Strandryddedag i april? Ellen kontakter Stig Alfred ifm henvendelsen hans.
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