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Bemannings ansvarlig: 
1.	Holder oversikt over tilgjengelig mannskap. 
- Hver tokt skal bemannes av skipper pluss minst en som er godkjent som mannskap (en som kjenner Risør II's rigg og andre tekniske installasjoner).
- Mannskap under opplæring gis anledning til å være med på tokt som ellers er bemannet hvis plassen tillater.
2.	Innhenter datoer fra mannskap når de kan / kan ikke seile. Oppdateres fortløpende.
3.	Fordeler mannskap på alle tokt som er satt opp.
- Bemanning settes opp innen frist for toktavlysning bestemt av booking eller medlemstokt ansvarlig. 
- Gir beskjed til mannskapene hvilke tokt de er valgt til.
4.	Kan ikke bemanning settes opp innen frist for toktavlysning, meddeles dette booking eller venneforeningen, som da er ansvarlig for å meddele leie/toktdeltakerne avlysning av toktet. 

Booking ansvarlig: 
Må være lett tilgjengelig på telefon og ha tilgang til mail.
1.	Tar imot bestillinger på utleie og avtaler priser etter styrets prisfastsettelser. 
- Der hvor det er tvil om pris og rabatter, kontaktes formannen som enten tar avgjørelsen selv eller får en styreavgjørelse på det. 
2.	Når det mottas bestilling på nye tokt, må dette meddeles bemannings-ansvarlig umiddelbart med frist for avlysning. 
3.	Sender leietaker forskuddsfaktura og "Utleievilkår".
4.	Ved beskjed fra bemannings-ansvarlig om avlysning, meddeles dette leietakeren.
5.	Etter endt tokt, kontaktes skipper for opplysning om diesel og annet som skal faktureres.
6.	Faktura sendes snarest etter endt tokt.
7.	Kopi av faktura overlates kasserer som er ansvarlig for at betaling mottas.

Medlemstokt ansvarlig:
Må være lett tilgjengelig på telefon og ha tilgang til mail.
1.	Tar imot påmeldinger til medlemstokt.
2.	Kontakter medlemmer for å fylle opp medlemstokt (mail, tlf, post). Sender ut info som ikke er kommet med i seilingsplanen.
3.	Når nye tokt settes opp, må dette meddeles bemannings-ansvarlig umiddelbart med frist for avlysning. 
4.	Sender betalingsgiroer og "Deltakerinfo" til toktdeltakerne. 
5.	Holder løpende kontakt med kasserer for å ha oversikt over hvem som har bekreftet bestilling ved betaling og hvem som ev. skylder toktavgift etter endt tokt.
- Etter hvert medlemstokt skal det lages en oppstilling som viser alle deltagerne og at de har betalt. Denne legges i bilagspermen.



