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 NYE SAKER  

58/05 OneStar Regatta 2006. Enmanns havseilas  

referat Fredrikstad Seilforening (FSF) og Arendal Seilforening (ASF) 
vil, som likeverdige samarbeidspartnere arrangere OneStar 
2006. Regatta vil starte i Fredrikstad, og ankomme Arendal 
ca 3 aug for stop over. 2.leg ut fra Arendal start ca 4 aug, 
med retur til Arendal ca 24 timer senere (5 Aug). Sponsor er 
på plass, båtene vil søkes lagt separat fra andre 
seilarrangementer i nye gjestehavn. Det skal arrangeres 
skippermiddager. 2006 vil neppe gi særlig overskudd, 
fordeling mellom FSF og ASF vil gjenspeile arbeidsmengde 
og være FSF 75% ASF 25%. ASF koordinator er Einar 
Frodesen. 

Styrevedtak 

59/05 Årsmøte for 2005  

referat Årsmøte avholdes Torsdag 2 Februar kl 1800-2000 Maritime 
hotel. 2000 Torskemiddag Maritime hotel. 
Årsmøtepapirer legges på www.asf.no, og kopier på 
idrettenshus på Stoa. 
Innkalling annonseres i Agderposten senest 12 Januar. 
Valgkomiteen kontaktes av styret (TH) for å starte arbeidet. 
Møteleder forespørres av TH. 

 

60/05 Søknadsfrister for støtte  

referat ASF har søkt Arendal idrettsråd om inntil 40 000kr for 
vedlikehold av brygger på seilerhytta og drift av safen. 

Jan K 

61/05 NM LYS 2006  

referat ASF er forespurt om å avholde NM LYS for 2006. Styret er 
av den oppfatning at regattaprogrammet for sesongen 2006 
er stort nok, og ønsker derfor ikke å arrangere NM for LYS 
2006. 

Rune gir beskjed til 
strategikomiteen 
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62/05 Fremleie av foreningens leide lokaler i nye gjestehavn  

referat Et medlem av ASF har spurt om å få leie foreningens lokaler 
på dagtid en periode frem mot sommeren 2006. Leien vil 
være slik at ASF aktiviteter og bruk alltid har førsterett. ASF 
sjekker med havnekontoret om fremleie er mulig, og vil 
deretter lage en avtale med vedkommende. 

 

63/05 Årsmøte AA seilkrets  

referat For fullt referat henvises til kretsens nettside. 
Kretsen oppretter båtfond for å promotere ZOOM8 og RS 
Feva som tomannsbåt i kretsen. 

 

64/05 Reisestøtte og elitestøtte sesongen 2005  

referat Styret har fordelt 104.000 til startpenger og reisepenger til 
aktive i ASF. (Total var det omsøkt ca 150 000). 
Styret har valgt å bevilge 10 000 i elitestøtte (ihht budsjett) 
til ASF brettseiler Vegard J Eimind for satsing og resultater 
oppnådd sesongen 2005. 

 

SAK Loggen  

referat Loggen er "tung" å drive. Hver utgave koster ca 18 000Nok, 
som dekkes gjennom sponsing. Styret har til hensikt å 
forsøke å utgi et eksemplar i forkant av årsmøte. Det vil bli 
fremmet forslag på årsmøte om å legge ned Loggen. 

 

50/05 Status Klubbutvikling i samarbeid med NSF  

referat En noe treg oppstart. Stort sett jollegruppa som deltar. 
Styret viderefører arbeidet, men folk må oppfordres til å 
delta. 

 

65/05 Mooringer og fortøyninger på Seilerhytta  

referat Det er plass og fortøyningsproblemer på seilerhytta ifm 
onsdagsregattaer. Styret har vedtatt at det søkes Havnesjef 
om lov til å legge ut inntil 5 store bøyer med mooring i 
sundet mellom Brattholmene. Solinggruppa gies ansvar for 
søknaden og til å legge ut bøyer/mooringer. Styret bevilger 
de nødvendige midler anslått til ca 10 000 for å anskaffe 
materiell. 

Styrevedtak 
Solinggruppa ved Jan 
K 
 

66/05 Ny Optimist til jollegruppa  

 Det er ca 8 000 i rest fra LOS fondet som skal brukes til 
investering. Jollegruppa ønsker en 4de ny Optimist. Styret 
bevilger 4000 i tillegg til 8000 fra LOS fondet. Jollegruppa 
kan derfor kjøpe inn den 4de Optimisten. 

Jollegruppa ved Jørn er 
informert 

 REFERATSAKER  

 ASF logo  

referat Saken fremmes evnt som sak på årsmøte for godkjenning.  
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 Forsikring  

referat Det er befart på seilerhytta med forsikringsselskapene. 
Tilbud er ennå ikke mottatt. 

RH følger opp 

 ARWA 2006  

referat Leder og Org.komiteen er stort sett på plass. Det er 
forventet en pressemelding vedr. X-yacht delen ganske 
snart. 

 

 
 
Aksjonslisten (fra forrige møte eller tidligere møter) 

Pkt Aksjonspunkt Status Ansv. Frist: 

  Seilergymnas. Oppfølging, mål, ønsker. Hva vil ASF?   TH   

  Båtregister.   BZ   

  Promoteringsartiker. utsatt       

 
 
Punkter til langtidsoppfølging: 

Pkt Aksjonspunkt Status Ansv. Frist: 

1 Utdanning. Planlegge, avholde og informere om 
kursvirksomhet 

 TH pågår 

2 Påkobling til kloakk for seilerhytta  FW pågår 
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