Arendals Seilforening

Referat: Styremøte nr 2 / 2005

Møte dato:

16.03.05

Sted: Gjestehavna

Tid: 1900 - 2200

Neste møte:

30.03.05
13.04.05

Sted: Gjestehavna (One star)

Tid: Vil bli gitt

Gjestehavna (orinært)

Distribusjon:

Deltakere:

Deltakere

Torstein
Fenneke
Børre
Rune
Bjørn A
Anne S
Astri F (innbudt)

Ref

1900 - 2200

Fravær:

Jan K
Anne K
x

Agenda: Styremøte nr 2 / 2005
Sak no

Saksfremstilling

Ansvar / frist

10/05

Tilbakemelding fra årets seilting (Astri Feragen er
invitert)
Årets seilting avholdt i Moss 11-13 Mars
www.lysweb.no. (Dette er ikke nødvendig for lokale
ukedagsregattaer, men APL). Børre Zeiffert er LYS kontakt i
ASF.ASF representert ved Astri H Feragen / Vegard Eimind.
(I tillegg møtte Eilert Vierli fra seilkretsen)
Astri var bedt på ASF styremøte for å gi et referat:
-

Seiltinget var spennende og interessant. Det er lav
representasjon fra seilforeninger på Sørlandet, noe som
er synd. ASF godt representert og bør være det også i
fremtiden. Det er krav til en representant fra hvert
kjønn.

-

Handicap seiling er nå lagt inn under seilforbundet og
ikke handicap forbundet. ASF har en ambisjon om å
gjøre noe vedr. Handicapseiling i 2006.

-

Nye LYS regler. Alle som skal delta med egen båt i
nasjonale regattaer må registrere båt på nettet.

-

En påminnelse om at alle som deltar som mannskap I
nasjonal sammenheng må være medlem av en
seilforening.

-

LOS- prosjektet: Livsstil og Seiling. Interessant foredrag
av Tonje Hopstock på seiltinget. ASF har bedt Tonje om
å komme til Arendal den 29 Mars, for å fortelle om dette
viktige, spennende og interessante prosjektet. Alle I ASF
oppfordres til å møte på Scandic Hotel 29 Mars kl 1900.

ASF styre gratulerer Astri H Feragen med styreplass i NSF.
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Tilbakemelding etter
årets seilting i Moss v
Astri Feragen
NB! ASF kan som
arrangements
ansvarlig for ukedags
seilasene sette egne
regler.
ASF vil ikke kreve LYS
registrering, avgift
eller medlemskap for
lokale seilaser unntatt
for APL race week,
men oppfordre til det.
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11/05

Premiering basert på forslag fra jollegruppa
Jollegruppa har kommet med forslag til endret premiering i
Vedtatt / 16.3
de yngste klassene. Dagens ordning med kretscup,
Norgescup og mesterskap, medfører at noen få seilere i de
yngste klassene får mange premier, mens mange deltagere
blir stående uten premiering. Dette er uheldig. ASF styre
oppfordrer alle undergrupper og spesiellt jollegruppa, om å
sørge for at flest mulig deltagere i yngre årsklasser (inntil 16
år) får premier, fremfor "overdreven premiering" av kun de
beste.
Videre bestemmer styret at de 3 beste i klubbmesterskap
skal motta premie.

12/05

ASF Medlemsregister
Styret gikk gjennom medlemslister, for å verifiserer antall
medlemmer, barn osv. Register ansvarlig Anne S vil
oppdatere listene, og sende korrekt antall til leder for
rapportering til AIR.

Anne S / 18.3

Korrekte antall er viktig for å rapportere og søke om
offentlige midler til foreningens drift.

Rune / 1.4

ASF bør kunne oppdatere og vedlikeholde sine medlemslister Rune og Liffe / 1.5
via web. Dette er et prosjekt som krever endel arbeid, men
som på lengre sikt vil gi store arbeidsbesparelser.
Webansvarlig vil bli bedt om lage et system som gjør det
mulig for hver enkelt å vedlikeholde sine egne data via asf
hjemmeside
13/05

Aktivitets rapportering
ASF må kunne rapportere og dokumentere kurs (type,
antall, deltagere, alder og kjønn), samt regatta og
treningsaktivitet både til NSF sentralt og ifm søknader til AIR
og andre. Undergrupper og arrangementsansvarlige vil
derfor bli bedt om å gjennomføre en enkel form for
registrering og rapportering, slik at vi kan dokumentere vår
aktivitet. Dette er viktig for foreningens økonomi.
Denne rapporteringen bør etter hvert kunne gjøres via
internett på www.asf.no. Det vil arbeides for å tilrettelegge
weben. Det vil bli planlagt et møte med alle
gruppekontakter/formenn for å informere om ordningen,
samt undervise i bruk av web.
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14/05

Økonomi gjennomgang / budsjettforutsetninger 2005
Referat fra Årsmøte mottatt. (Mange takk Didrik)

15/05

50 000 avsatt til tilknytning til offentlig kloakk. Disse
midlene skal låses til prosjektet, og vil ikke bli brukt
alternativt.

Anne S

ASF styrer mot (worst case scenario) et underskudd på 145
000 for 2005. ASF styre vil igangsette den aktivitet som
handlingsplan / aktivitetsplan skisserer, men vil aktivt
arbeide for at resultatet blir bedre

Leder og styre.

Fornyelse av optimistflåten (se eget skriv fra
jollegruppa)
Styret har mottatt status fra jolle gruppa for totalt 13
Optimister i klubbens eie. 2 er utrangert, 2 er i dårlig men
reparerbar forfatning.

Vedtak

Jollegruppa anbefaler innkjøp av 2 stk nye Optimister fra
Danmark + 2 stk traller, samt baugskydd for totalt 10
optimister. (Baugskydd vil forhindre det store antall skader
på båtene ved kollisjon). Total vil dette komme på 34 900 +
frakt fra Danmark.
Det er avsatt 30 000NOK i budsjettet for formålet i 2005.
Styret har fattet følgende vedtak:
Jollegruppa bes om å undersøke mulighetene for innkjøp
av billigere og brukte optimister, før et kjøp av 2 helt nye
båter evnt. godkjennes. Børre Zeiffert tar kontakt med
Farsund seilforening, som fikk kjøpt mange brukte
optimister fra Danmark til svært rimelig penge, og
formidler kontakt med jolle gruppa.
2 stk optimister i dårligst forfatning kan avhendes av
jollegruppa, for den pris som kan oppnås. Summen kan
benyttes til nyinnkjøp sammen med det som er
budsjettmessig avsatt.
Styret ber om at jollegruppa fremmer et alternativt forslag
med kjøp av brukte optimister, før innkjøp av 2 nye
godkjennes.
Styret ber om at alternativt forslag innen neste styremøte
15 April.
16/05

Post / fordeling
1. Tilbud om kollektiv medlemskap hos TrimIT. -ingen
aksjon nå
2. Magasinet BQ4 ønsker reportasje vedr. APL Race week
3. Samtlige i styret vil få tilsendt magasinet SEILAS
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17/05

ONE STAR regatta til Arendal 11-12 august
(Må ikke forveksles med Two Star som allerede er booket til
ca 16 juni med pitstop Arendal)
Nytt konsept med kun 1 seiler i havseilas. Arendal er
planlagt som pitstop, dog med ny fellesstart før neste leg.
Konseptet er nytt, og ASF styre er positiv til arrangementet
som forventes å bli årlig. Tidspunktet passer bra inn med
APL race week. Det vil dog ikke bli lagt inn under APL
komite, men gjennomføres av andre ansvarlige.
ASF styre er positive. Vi bør være offensive når nye
regattaer og konsepter blir prøvd. ASF styre vil gi endelig
Styret / onsdag 30
tilslutning når alle forhold er klarlagt. ASF styre inviteres til
Mars gjestehavna
møte med arrangør onsdag 30 Mars, I Gjestehavna, Arendal.
Flest mulig fra styret bør stille slik at avgjørelse kan taes
der.

18/05

Tilbakemelding fra undergrupper
(Husk kontaktdetaljer)
Pga tidsnød ble punktet beskåret. Følgende ble bemerket:

19/05

-

Soling. Petter Hammarstrøm formann i nye SOLING
gruppe

-

Landbasert anlegg. Skriv fra ASF til Fylkesmann vedr.
Innsigelser sendes i disse dager

-

Bingo. Vær med og ta vakter, vi trenger pengene men
må fordele belastningen.:

-

Jollegruppa. Astri H Feragen kommer muligens til å
overlate ansvaret I jolle gruppa til andre pgs stort
arbeidspress ifm styreverv NSF.
Elisabeth Jacobsen er arrangementsansvarlig for
pinseleiren. Informasjon og påmelding er lagt ut på Stor
belastning på enkelte medlemmer.

-

Styret. Ansvarlige i styret rapporterer kontaktdetaljer til
"sine" undergrupper til Rune snarest, for oppdatering av
web.

Soling satsing

Rune

Status

Torstein / 1.6
Det har vært møte i SOLING gruppa. Tildelingskriterier er
diskutert og et forslag vil bli utarbeidet snarest.
Tildelingskriterier vil inneholde bla når innkjøpt, båtens
status, kjøpernes situasjon (skoleelev/student). Styret sikter
mot at det skal leveres en søknad, og at etter
båtbesiktigelse vil en egen komite innstille for tildeling.
Frist for endelig avgjørelse er satt til 1 Juni 2005.
Det er nå 12 Solinger i byen. Dette er en satsing som
smaker fugl.
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20/05

Materialforvalter

Referat: Styremøte nr 2 / 2005
Ansvar / frist

Eilert Vierli har sagt seg villig til å være materialforvalter,
under den klare forutsetning at det blir utpekt en hjelper.
Eilert vil selv foreta undersøkelser vedr. assistent. Styret
tror dette går i orden, og at dette er en svært god løsning
for foreningen.
21/05

Børre / 13.4

Sosiale arr: 3 juni / 23 juni / 27 august
Fredag 3 Juni: SESONGÅPNINGSFEST SEILERHYTTA
(voksne)

Fenneke og Anne /
31.3

Torsdag 23 juni: Tradisjonell St.hans feiring med barn
Lørdag 27 aug: Klubbmesterskap ( -joller) og fest på
seilerhytta.
Fenneke og Anne K har møte 31 mars for å legge planer
22/05

Seiling som valgfag i videregående skoler. Tiltak
ASF viser til årsmøte referat. Torstein vil ta kontakt med
Aslak Heim Pedersen for å klargjøre behov, muligheter og
tiltak. Her vil en tilgjengelig SOLING flåte være av
betydning.

Torstein / 13.4

Aksjonslisten (fra forrige møte eller tidligere møter)
Pkt

Aksjonspunkt

Status

Ansv.

Frist:

1

Legge GH på land seilerhytta, lever motor til overhaling

OK

TH

8/3

2

Lage ferdig avtale / tildelingskriterier for Soling

OK

TH

13/4

3

Skisse til festligheter åpningsfest/St.hans fest etc

OK

FW/AK 14/3

4

Navn og kontaktdetaljer til ledere/ansvarlige i alle
undergrupper må gjøres klart til neste møte. Husk å spørre
om lov til å legge dette på web.

OK

Alle

5

Aktivitetsrapportering + intro. møte for web

6

Medlemstall

OK

AS

18/3

7

Søknad til AIR om støtte basert på medlemstall og aktivitet

OK

RH

1/4

8

Starte med skrivinger til Loggen

Pågår

Alle/B
Z

16/4

9

Bestille SEILAS til alle i styret

OK

RH

18/3
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Punkter til langtidsoppfølging:
Pkt

Aksjonspunkt

Status

Ansv.

1

Utdanning. Planlegge og informere om kursvirksomhet.

Pågår

TH

2

Påkobling til kloakk når dette legges ut til Merdø.

Pågår

FW

3

Medlemsregistrering på internett.

Pågår

RH

4

Båtregister ASF på webben.

Pågår

BZ

5

Aktivitetsregistrering på weben.

Pågår

RH
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