Medlemsmøte 11/2-15
Kl 18.00 på Ertec.
14 personer møtte.
1.
Informasjon ved leder.
Leder ble forhindret til å møte, nestleder Jarle Hagane Informerte.
Klubben har 104 aktive medlemmer og 176 medlemmer totalt.
Klubben er størst av båtklubber i NMF.
2. Regatta 2015.
For å arrangere regatta i 2015 trenger klubben 60 oppgaver bemannet
for at det skal arrangeres regatta, medlemmer oppfordres til å bidra.
Det trenges også minimum 50000.- i sponsor inntekter for at stevnet
skal gå i null. Regatta i 2015 er satt til 20 og 21. juni.
3. Kursing av funksjonærer.
Klubbens medlemmer oppfordres til å stille på kurs for funksjonærer
ved regatta. 14-15. mars holdes det sikkerhet, stevne, jurie og teknisk
kurs. Kontakt Jarle Hagane for påmelding.
De som har hatt denne type kurs tidligere kan ta et oppdateringskurs,
Jarle setter opp dette etter påske.
Alle utøvere må ta nytt lisenskurs, pga nye regler.
4. Aktiviteter.
Dugnader hver onsdag, fra isen går til den legger seg.
Treninger tirsdager og lørdager for GT15-GT30 og F4.
Ønske fra klubbens medlemmer at det holdes ”livredningskurs” for
båt ved velt og førstehjelpskurs i vann.

5. Treninger 2015
Treningene er kun åpne for GT15-GT30 og F4 i 2015.
Det skal alltid være en ansvarlig på treninger.
Denne skal passe på at treningsregler blir overholdt, holde området
ryddig og fremkommelig, til enhver tid og passe på at redningsbåt er
klar.
6. Utøverprofil på nett.
Hvis utøvere ønsker å presentere seg på vår hjemmeside tar de kontakt
med Jarle Hagane for oppretting av dette.
7. Årsmøte er satt til 4. Mars.
8. SMF Fest.
21/2-15 på Ertec, det er nå ca 60 påmeldte, men vi har plass til 80.
9. Sjøen for alle.
SMF arrangerer tur 21/3-15 for medlemmer, med venner og familie.
Turbuss er satt opp og ved 50 påmeldte blir prisen 150.- per pers, tur,
retur..
10. Eventuelt.

