Referat Styremøte i Princessklubben mandag 2. mai på Fjærholmen kl 1900.
Tilstede: Steinar Wøien, Einar L. Kristiansen, Birger Sevaldson

Sak 8-2016. Referat fra styremøte 080316. Godkjent

Sak 9-2016. Hendt siden sist:
Vi har mottatt Eepost fra banken at vi ikke får støtte.
Info om diverse båter:
Nr 5: Hans Petter Lundgård har meldt at femern skal selges.
Nr 25: skal selges.
Nr 12: Siden vi ikke får penger fra bank så foreslår vi at nr. 12 settes hos Mike. Einar tar kontakt
med Mike
Nr 7: Eier Dag Sverre Aamodt kontaktes av Einar angående hans planer med båten.
Nr 24: Eier kontaktes av Einar for hvilke planer han har med båten. Han mangler mast.
Hilde Syrrist og Reidar Kristoffersen har sagt ja til å komme til jubileumsfest.

Sak 10-2016. Økonomisk rapport utgår da Roar ikke har kommet. Men det er ikke noe spesielt å
melde.

Sak 11-2016. Klassebåtskilt ved nordre brygge. Konf. E-post fra Hilde Syrrist.
Hilde var positiv til våre forslag og ønske om å ha et møte. Hun forslo at vi tar kontakt med de
andre klassene, forbereder saken og sender til henne og så har et møte
Steinar tok kontakt med RS-Elite og Soling. Espen Furuhaug fra RS Elite var tilstede og var
positiv til å lage skilt. Birger tar kontakt med Espen og Mike for å diskutere løsninger

Sak 12-2016. Hva kan vi og TS sammen gjøre? Konf. E-post fra Hilde Syrrist. Birger diskuterer dette
med Mike som tidligere avtalt og kommer opp med noen forslag som kan diskuteres med Hilde.
Møte med Hilde bør bli i løpet av Mai.

Sak 13-2016. Opplegget for 50 års jubileet. Steinar har laget invitasjon og den ble applaudert.
Invitasjonen går ut til 38 personer inkludert æresmedlemmer.

Sak 14-2016. Eventuelt. Princesskveld på Peppes var vellykket med 14 som møtte opp.
Nytt styremøte ble ikke fastsatt. Det innkalles når det er behov

