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Regnskap: det må bli lettere å melde seg inn i klubben, de som melder seg inn via
www.fmf.as må få en tilbakemelding
Regnskap: sponsorinntekter annonsering må legges inn i ”sponsorinntekter web”
Utleie: det må ”demmes opp” mot glisne perioder, styret ser på tiltak
Kontingenter & satser: ekstra dag på slippen økes fra kr 50,- til kr 100,- (uavhengig av
medlem eller ikke)
St. Hans feiringen endres fra å være nærmeste lørdag til 23.06. til alltid å være 3. helgen i
juni, navnet endres til FMFs MIDTSOMMERAFTEN
o Styret fikk mandat til å endre ruten for båtkortesjen, slik at vi slipper den kalde
ventetiden i Lundevågen
Styret fikk i oppgave å komme i dialog med Farsund kommune/Havnevesenet om drift av
småbåthavnene (evt. sammen med Farsund Seilforening), de drives i dag på en ikketilfredsstillende måte, og kun med formål om å dekke et opparbeidet underskudd i
havnekassen
Styret fikk i oppgave å sette leiepris på klubbhuset i de tilfellene vi får forespørsler om faste
leiedager/spesielle forhold
Budsjett:
o vi legger inn igjen en post ”til styrets disp.” på kr 10 000,o boksleie endres fra kr 2 500,- til 1 600,o det budsjetteres med et underskudd på kr 55 600,- i 2015, hovedsakelig pga større
investeringer på klubbhuset – dette ble vedtatt
Tom Johnny Karoliussen sjekker hvorfor de som har oppgitt e-post adresse ikke får faktura
for medlemskontingent pr e-post
Valg:
o Knut Myklebust går ut av styret
o Carl B. Carlsen går inn i styret (klubbhus/verksted)
o Edvard Lundegaard går inn som vara (ut av fest, inn i slipp), og møter på styremøtene
o styret fikk i oppgave av årsmøtet å organisere de oppsatte komitéene
o styret fikk i oppgave av årsmøtet å finne nytt medlem til valgkomitéen etter Geir
Tønnessen
Evt.:
o Styret ble bedt om å ta en runde på sikkerhet i.f.m. snekkeracet, kanskje vi også kan
teste deltakerne i andre ferdigheter?
o Styret ble bedt om å diskutere evt. utleie til russen
o Styret ble bedt om å sende papirutgave av årsmeldingen til de som ber om det
o Styret ble bedt om å være mer aktive mot lokalpressen for å få mer blest om FMF

