Referat fra styremøte 25. november 2021
1. Paradise Live komiteen og styret diskuterer
a. Paradise Live: Det skal alltid være FMF styremedlem(-mer) i PL-komiteen. I komiteen for 2022 er
CB, Sten, Gunn og Alf Erik fra FMF-styret. Styrets medlemmer bør være til stede på PL.
• Tidspunkt: Fredag 22. juli 2022
•

Økonomisk ramme: Rammen var 350.000, - for 2021. Det var 100.000, - mer enn forrige

•

arrangement. Kostnadsrammen 2022 settes til 700.000, - inkl band og alt annet knyttet til
arrangementet.
Band: September When spiller ikke i 2022. Freddy & Company er reservert til 13/7 og det
foreslås å spør de om de kan den 22/7. Komiteen får frihet til å velge band. Komiteen setter i
gang med å undersøke hvem vi kan få. De trenger ikke å booke før ut i januar.

2. Båtfører-prøve – teori og praktisk båtkjøring v/Helge Hals
Helge Hals presenterer opplegg. Han har også snakket med Sjøfartsdirektoratet. Det tilbys kun
dagskurs per nå. Vi må evt bli godkjent som test-senter av Norsk test-senter. Kostnad for testsenter er 2590, -+ mva pr år for å være det. Det foreslås et samarbeid mellom FMF og
Seilforeningen; 4 personer - 2 og 2 som kjører de forskjellige delene i kurset. Kursholder/
ansvarlige trenger ikke ha maritim kompetanse, men naturlig at Helge står som ansvarlig.
Kurset kjøres over f.eks. 4 uker. Kurset vil bestå av opplæring i form av praktisk båtkjøring,
teorikurs og eksamen. Det blir 1 dag med manøvrering, 1 med dag seilas og 1 med nattseilas.
Kurset vil gi mulighet ICC sertifikatet kan kvalifisere til å leie båt i utlandet.
Totalpris for kurset; Helge regner på det kostnader og avgifter og ser på datoer for
gjennomføring. Første kurs foreslås til å ta maks 15 deltakere. Kurset settes opp til våren.

3. Regnskap
Regnskap viser +250.456, - til nå i år, samt det er kommet inn 20.000, - til Maritime dager fra SRstiftelsen. Saldo 1.004.000, -

4. Saker fra forrige møte
a. Romjuls-dugnad onsdag 29/12 kl. 10.00 med værforbehold. Start fra FMF brygga kl. 10.00. Ta
med motorsag og småkaker. FMF serverer grillmat og drikke. FMF oppretter arrangement på FB,
FMF sin hjemmeside samt sender SMS. Ellen legger det på hjemmesida og sender SMS i midten
av desember.

5. Annet
a. Bestilling av jakker med FMF-logo. Ellen følger opp.
b. Frisbee-golf på Prestøy: FMF bestiller 8 stk. disc-kurver. Alf Erik, CB og Dag ordner.
c.
Referat v/Ellen Aunevik

