
Arendals Seilforening Referat: Styremøte nr 6 / 2005 
 
 

Møte dato: 29.08.05 Sted: Gjestehavna Tid: 1900 - 2100 

Neste møte:  15.09.05 Sted: Gjestehavna Tid: 1900 - 2200 
 
Distribusjon:  Deltakere: Ref Fravær: 

Deltakere 
 
 

Fenneke 
Bjørn A 
Jan K 
Anne K 
Torstein 
Børre 
Rune 
 
Strategigruppa 
 
Regnskapsfører 

 
 
 

Gyldig fravær 
 
 
 
 
 
Gyldig fravær 
 
John  A Hopstock/ Jon N 
Gundersen 
Anne Syrdalen 

 
 
Agenda: Styremøte nr 6 / 2005 

Sak no Saksfremstilling Ansvar / frist 

 NYE SAKER  

40/05 Fremtidige regatta arr. 2006 -2007 
Styret + 
strategigruppa 

 1  ASF går for følgende arr 2006. 
• 29-30 Juli : Torungen Cup inkl Soling NM + bb11 + 

åpen LYS klasse 
• 31/7 - 2/8 X-Yachts Scandinavian Cup ca 35 båter 
• 3-4/8 APL CUP. Leier X-Yachts med skipper og APl 

inviterer kunder og foretningsforbindelses til 
deltagelse. 
 

2 ASF ønsker Soling EM til Arendal 2007 
ASF ønsker ikke Nokia OOPS cup 2007 

 
Møte med APL berammet til 23 Sept. Deltagere ASF 2 fra 
styret / 2 fra strategi / tidligere og fremtidig leder av ARW. 
 
I følge handlingsplanen skal 2006 være et mellomår. Det 
påpekes at ovenforstående arr. Ikke kan kalles "mellomår" 
og at ASF burde kanskje fokusert mer på rekruttering og 
intern oppfølging heller enn å arrangere x-yacht og APL Cup. 
Flertallet er av den oppfatning at vi må "smi mens jernet er 
varmt" og sørge for å opprettholde arr. Som er viktige for 
klubben økonomisk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

John A Hopstock 

41/05 Eget dommerpanel Vedtatt 

 E-mail sendt ut. Aktuelle kontaktes per telefon. 
 

Rune 
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42/05 Klubbmesterskap Søn 11 sept alle 

 Klubbmesterskapet arrangeres søn 11/9 for klassene Soling 
/ BB11/ Tur & Hav. E Frodesen bes om å arrangere. 
 

Jan K 

43/05 5000 bevilges til Hoveleiren for funksjonshemmede Vedtatt 

 5000 bevilget fra ASF styre sammen med 5000 fra 11m 
klubben. 
Mottaker er Hoveleiren for funksjonshemmede ved Brit 
Fossli. 
Anne K arrangerer en overrekkelse fr unge seilere, og 
inviterer Agderposten til å referere en glad nyhet. 
 

Anne K og Rune 

44/05 Vindmåler på seilerhytta i samarbeid med KITEère. 2500 godkjennes 

 tyret avsetter inntil 2500 for tilrigging av vindmåler på 
seilerhytta. Utstyret eies og opereres av lokale KITE utøvere. 
Det skal legges en link til målingene på www.asf.no. 
 

Rune 

45/05 Forslag om å separere Tur & Hav fra Soling i 
ukedagsregatta 

Overføres grupper 

 Styret vil overlate til hhv styre i Solinggruppa og Tur&Hav å 
samordne hvilke dager det ønskes ukedagsregatta. Styret er 
av den formening at dette bør koordineres mellom 
gruppene, og ikke avgjøres av styret. 

 

46/05 Initiativ for å få flere Tur og Hav båter (x-35) i privat 
regi 

ASF positive 

 ASF styre ønsker velkommen satsingen på større tur og Hav 
båter med et dedikert mannskap. Båtene er tenkt finansiert 
ved hjelp av sponsing og eiet av et eget aksjeselskap. ASF 
vil legge til rette for at regattaarrangementer osv, i ASF regi, 
så langt dette lar seg gjøre inkluderer båter som skaffes til 
veie. 
 

Rune 

47/05 Klubbutvikling i regi av ASF/NSF for ungdom i alderen 
16-19 

Utredes 

 Klubbutvikling for ungdom i alderen 16-19 i regi av NSF. ASF 
er interessert i deltagelse, men ønsker å vite mer før vi går 
inn i prosjektet. Torstein tar kontakt med NSF og klargjør 
premissene før neste styremøte. 
 

Torstein 
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48/05 Fiffe opp ASF logo, og bestille promoteringsmateriell Utredes 

 ASF logo trenger til fornyelse. Innoventi er kontaktet med 
tanke på å utarbeide forslag. Styret vurderer dette som dyrt 
og vil be form og farge linjen på Strømsbu VGS om å lage 
noen forslag som innholder elementer av gammel logo samt 
ordene Arendals Seilforening i en eller annen spenstig 
variant. 

Anne K 

49/05 Post til foreningen Torstein 

50/05 Bingo  

 ASF deltar da dette er gode penger. 
 

Jan koordinerer 

51/05 Seilerball  

 Seilerball arrangeres lør 5 Nov i Festiviteten. 
Datoen legges på www.asf.no 
 

Anne + Anne + 

 REFERATSAKER  
 Referat fra styremøte no 4 mangler. 

 
OK 

 Økonomigjennomgang Anne 

 Ikke ferdig ført men alle indikasjoner peker i retning av at vi 
får et godt år økonomisk 2005. X-Yachts skal faktureres 60 
000 for arrangementet. 

Anne S 

33/05 Klubbmesterskap OK 

 Klubbmesterskap 27 Aug utsettes til Lør 10 Sept grunnet 
kollisjon med krets arrangement 27 Aug i Tvedestrand. 
 

 

35/05 LOS fondet OK 

 ASF er en av 10 finalister til LOS fondet. Folk må oppfordres 
til å stemme. Link legges via www. ASF.no. Frist 4 
september. 
 

Rune 

37/05 Vannledning   

 Vannledning til seilerhytta lekk. Ordnet OK. 
 

Fenneke 

 OVERFØRES TIL AKSJONSLISTE  
13/05 Aktivitets rapportering 

 
Rune 
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 Seiling i videregående skoler 
 

Torstein 

 
 
Aksjonslisten (fra forrige møte eller tidligere møter) 

Pkt Aksjonspunkt Status Ansv. Frist: 

     

 
 
Punkter til langtidsoppfølging: 

Pkt Aksjonspunkt Status Ansv. Frist: 

1 Utdanning. Planlegge og informere om kursvirksomhet pågår TH  

2 Påkobling til kloakk når dette legges ut til Merdø pågår FW  

3 Båtregister Asf på webben pågår BZ  

4 Aktivitetsregistrering på weben pågår RH  
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