Tromsø seilforening og Løkta A/L

Referat fra styremøte 31. mai 2021 kl 18:00 – 19:30
Sted: Løkta
Tilstede: Marianne, Thomas, Øystein, Luca og Gjert-Henrik.

Saker
Sak 1: Oppdatering i sak om småbåthavna
Styret avventer utspill fra Totaleiendom vedr. økonomiske betingelser for mulig langtidsleie av
plasser.
Sak 2: Diverse småsaker
•
•
•

Styret tilbyr nå redusert medlemsavgift til de studentene som er medlem av TSI, og håper
dette kan føre til flere innmeldinger fra studentseilere. Avgiften settes til kr 100,-.
Styret tar nå initiativ til felles bestilling for medlemmene i TSF av regelhåndbok.
Det er behov for anskaffelse av ny norsk vimpel og flagg til Løkta.

Sak 3: SeilUt
TSFs satsing på turseiling lanseres i nær fremtid. Det jobbes nå med registrering av destinasjoner,
valg av premiering og tekst til nettside.
Sak 4: Jolleseiling
Styret jobber med å engasjere en ny trener, og har et mål om oppstart like etter sommerferien. Det
kan bli aktuelt med et intensivkurs for nybegynnere. Styret vurderer relokalisering av jolleaktiviteten
fra Aakrestranda til et annet sted på Tromsøya, og er bl.a. i dialog med Skattøra Marina.
Sak 5: Samarbeid Skattøra Marina
Styret er i god dialog med leder for Skattøra Marina for å se på muligheter for samarbeid bl.a. rundt
jolleseiling. Marinaen har planer om montering av mastekran, og gir signaler om at de ønsker å få til
et bredere maritimt miljø i havneområdet. Styret tar derfor initiativet i nær fremtid til et formelt
møte med Skattøra Marina for å diskutere dette.
Sak 6: Vedlikehold Løkta
Det er behov for vedlikehold av Løkta, som har 30-års jubileum i år. Styret setter derfor opp en liste
over nødvendig arbeid, og inviterer til dugnad i løpet av kort tid.
Sak 7: Hold Havet Rent
Norges seilforbund ønsker at TSF skal delta i deres kampanje «Hold havet rent», med bl.a.
strandrydding av marint avfall. Styret vil respondere dette på dette snarlig for å avklare hva som
forventes av klubben hvis vi blir med i kampanjen.
Sak 8: Rolleavklaring i styret
Det har vært diskutert om styrets medlemmer skal ha faste ansvarsområder i styrearbeidet. Saken
utsettes til neste møte.
Sak 9: Eventuelt
1

Neste ordinære styremøte fastsettes ikke nå, men avtales på et senere tidspunkt.

Referent: Styret 04.06.21

2

