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Venneforeningen
Fordeling av arbeidsoppgaver i styret og komiteer
(Versjon 6)
Styret består av følgende: 
Formann, sekretær, medlemstur kontakt, kasserer og 3-5 styremedlemmer.
Det er en del oppgaver som ikke nødvendigvis fordeles av årsmøtet, men som valgkomiteen bør ha i mente ved utvelgelsen av folk til styret.
Formann -	hovedansvar for at alt fungerer som nedfelt i vedtektene og at styrets vedtak blir fordelt på styremedlemmer eller komiteer og gjennomført. 
Har hovedansvar for daglig tilsyn med båten, forsikring og sertifikater, men styret kan finne en annen som tar jobben.
Sekretær - 	referater, styre- og års-møteinnkalling, andre skriveoppgaver, andelsbrev register, holde arkiv, styreinnmelding til fylkesmannen (gjelder bare stiftelsen), 
Internett -	ajourholder internettsiden
Medlemstur kontakt - fakturerer også til deltagerne - avtaler mannskap
Booking utleie - tar imot bestillinger, sender ut leiekontrakt og forskuddsnotaer, avtaler mannskap, fakturerer leietagere 
- (kanskje fakturering skal overlates kasserer, ellers så bør vi kanskje ha egen bankkonto og giroer adressert til booking ansvarlig)
Kasserer - 	henter og fordeler posten, samler bilag, holder kasse og skipskasse, betaler regninger m.m., overføringer mellom kontoer og til Stiftelsen, kontakt med banken, skrive trekkoppgaver for lønn og kostpenger, årsoppgave arbeidsgiveravgift, årsmelding regnskap, skrive presentabelt årsregnskap og utarbeide budsjett. 
Ved ekstern regnskapsfører må kasserer forberede og kontere bilag og avstemme regnskapet (finne feil) etter datakjøring.
Regnskap:	Hvis ikke kasserer påtar seg regnskapet (ev innenfor styrehonoraret på 2.000kr) velger styret regnskapsfører etter innhentede tilbud.
Revisor:	Revisor velges. Venneforeningen trenger ikke autorisert revisor. (Edel Marcussen har gjort dette tidligere)
Medlemsregister - samler medlemskontingent giroer, ajourholder registeret, sender medlemsblad til nye medlemmer, sende purringer til medlemmer som ikke betaler, skriver ut navnetiketter ved bladutsendelse, 
Medlemsmøte ansvarlig - organiserer medlemsmøter, foreslår kvelder, ordner lokaler, fordeler oppgaver, bevertning, loddsalg, m.m.
Trebåtfestival kafe ansvarlig - organiserer dugnadsgjengen 
Medlemsblad ansvarlig
Annonse ansvarlig medlemsblad
Materialforvalter salgsartikler - holder oversikt på Kastellet og i båten. Bestiller det som mangler. Skriver varebeholdning til årsregnskapet.
Tilsynsansvarlig Risør II - se egen instruks-vedlegg
Driftsansvarlig Risør II - se egen instruks-vedlegg
Vedlikeholsansvarlig Risør II - se egen instruks-vedlegg
Teknisk komite - Faglig planlegging og rådgiving til styret for vedlikehold, reparasjoner, innkjøp av utstyr.
Felles oppgaver- Sertifikater fra skipskontrollen, sette opp seilingsplan, søke om sponsorstøtte generelt, søke om sponsorer til definerte seilaser, lage seilkurs, generell markedsføring, salg av artikler og halvmodeller m.m., salg av andelsbrev, investeringer på båten, Kastellet, 

 Stiftelsen
Oppgaver og verv etter ny organisasjonsmodell
(Versjon 6)

Stiftelsen blir en eier organisasjon. 
Oppgavene blir:
1.	Administrere gjelden.
2.	Følge opp gjeldsreduserende tiltak; salg av andelsbrev, halvmodeller, akvarelltrykk. 
3.	Planlegger eller godkjenning av investeringer foreslått av venneforeningen
4.	Finansiering av investeringer.
5.	Lage forslag til nye vedtekter, godkjent av fylkesmannen.
6.	Flere oppgaver kan selvfølgelig tillegges dette styret, for eksempel sponsor jakt.

Styret må ha følgende verv: Formann, sekretær, kasserer, 1-2 styremedlemmer.

Formann -	hovedansvar for at alt fungerer som nedfelt i vedtektene og at styrets vedtak blir fordelt på styremedlemmer eller komiteer og gjennomført. 
Har hovedansvar for daglig tilsyn med båten, forsikring og sertifikater, men styret kan finne en annen som tar jobben (venneforeningens formann eller driftsleder)
Sekretær - 	referater, styre- og årsmøter, årsmelding, års-møteinnkalling, andre skriveoppgaver, andelsbrev register, holde arkiv, styreinnmelding til fylkesmannen 
Kasserer - 	samler bilag, holder kasse, betaler regninger m.m., overføringer mellom kontoer, kontakt med banken, skrive trekkoppgaver for lønn og kostpenger, årsoppgave arbeidsgiveravgift, årsmelding regnskap, skrive presentabelt årsregnskap og utarbeide budsjett. 
Ved ekstern regnskapsfører må kasserer forberede og kontere bilag og avstemme regnskapet (finne feil) etter datakjøring. Regnskapet blir imidlertid lite og lett å gjøre.
Regnskap:	Hvis ikke kasserer påtar seg regnskapet (ev innenfor styrehonoraret på 2.000kr) velger styret regnskapsfører etter innhentede tilbud.
Revisor:	Autorisert revisor. Einar Johansen.

Til dette styret kan man kanskje trekke inn folk helt andre kategorier enn tidligere,
gjerne personer i ledelsen for:
·	kommune, 
·	museum, 
·	bank, 
·	skole, 
·	handelstanden
·	en fra venneforeningens styre
·	osv……..?


Hilsen Jeppe

