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Agenda.
1.	Valg av verv
2.	Sponsor
3.	Treningsamlinger
4.	Mål og strategi
5.	Logo
6.	Innmelding IYA
7.	Medlemer
8.	Neste møte

1) Valg av verv.
Styret ble eninge om å tildele følgende verv:
President: Karl Petter Haugen 
Sekretær: Torstein Hellebust
Kasserar: Ronny Rognhaugen
Ansvarleg mål og strategi Claus Gladyszak
Ansvarleg arkiv: Ronny Rognhaugen
Web ansvarleg: Øyvind Pedersen
Ansvarleg NYK Facebook side: Torstein Hellebust
Ansvarleg terminliste: Sverre Valeur.
Flårtekontakt Vestlandet: Torstein Hellebust
Flåtekontakt Sørlandet: Ronny Rognhaugen
Flåtekontakt Midt Norge: Øyvind Pedersen
Flåtekontakt Østlandet: Ronny tar kontakt med aktuelle kandidater.

2)Sponsor
Styret diskuterte mulighetene for å skaffe sponsorer til NYK. Sverre fikk ansvar for å lede en gruppe som jobber med dette. Sverre sier og det vil være problematisk for ham å representere NYK når det gjelder sponsorer, da i hovedsak representerer Askøy Seilforeneing. 

3) Treningsamlinger
Det blir Yngling samling i Askøy Seilforening (ASF) 11-13 april. Denne arangeres av ASF. Ronny vil holde målerutsjekk denne helgen. NYK skal ikke faktureres for denne utsjekken

Yngling Samling 2 ved ASF vil bli avholdt i 1 og 2 Mai. Det ble utrykkt bekymring over å holde treningsamling på en fredag da dette kan føre til frafall pga. arbied. Styret valgte likevel å holde på fastsatte datoer. Dermed blir det samlin 1 og 2 mai i forbindelse med NC 3 og 4 mai.

Styret har gitt Karl Petter Haugen og Sverre Valeur fullmakt til utforme 

4) Mål og strategi.
Styret mente at dette var en så omfattende sak at den trengte grundigere gjennomgang enn det som var mulig på. Claus fikk ansvar for å danne en mål og strategigrupe som jobber videre med temaet.

5) Logo
Forrge styre valgte 2 logoer. Det nye styret stiller seg skeptisk til dette og mener vi bør fremstå under en logo. Claus kommer med en anbefaling til logo ved neste styremøte.

6) Innmelding IYA 2014
NYK har mottatt betaling for 19 båter og fått melding om at Sjøkrigsskolen vil betale for 11 båter. Dermed melder NYK inn 30 båter til IYA innen 17.mars 2014.

7) Medlemmer
Det er per i dag meldt inn 19 båter og 6 assosierte medlem i NYK. I tilleg har Sjøkrigsskolen gitt melding om at de vil melde inn ytterligere 11 båter.

NYK har per i dag 62.000 kr og venter på at Sjøkrigsskolen betaler medlemsavgift for sine 11 båter.

8) Neste møte.
 Neste møte vil skje i forbindelse med treningssamling i ASF 11-13 april
Det vil bli avhold medlemmsmøte i NYK i forbindelse med NC 1 ved ASF 3-4 mai.





