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REFERATSAKER
Gjennomgang av tidligere saker - status
Gjennomgang av aktivitetsplan 2006 - status
Møte med Strategiutvalg
Sikre støtte fra kommunen i forhold til søkte midler
Gjennomgang av vedtak fra årsmøtet

Aksjonslisten (fra forrige møte eller tidligere møter)
Pkt
10/06
11/06
41/05

Aksjonspunkt
Trenerkoordinator – klubbutvikling –utdanningskontakt.

Stat

Eget dommerpanel internt i klubben – følges opp
Kontakt Kai Kruger Henriksen – ”Veidekke” mht støtte inntil 50.000 til
utstyr ungdomsaktivitet.
Opplæring WEB, redaktører fra hver gruppe
Bilder av ikkeavfotograferte formenn, husk å sende kopi til
AA-arkivet
Følg opp TOPP2009 med AAIK
Skaffe til veie ASF - protokollen
Felles Klubbmesterskap 2007
”Seiling i Videregående skole”
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Punkter til langtidsoppfølging:
Pkt

Langtidsoppfølging

Stat.

1

Utdanning. Planlegge, avholde og informere om kursvirksomhet

Pågår

2
3
4

Påkobling til kloakk for seilerhytta
Båtregister: Finn og Liffe jobber med dette.
Etablere grupper for videreutvikling av seilsportsanlegget på
Brattholmen
Landbasert anlegg.
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Pågår
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Stat.

12/06 Møte med Strategiutvalg
Strategiutvalget ble invitert til styremøtet for å diskutere
klubbens satsingsområder i årene fremover. To hovedtemaer
ble diskutert;
a) Klubbens utadrettede virksomhet mht Arrangementer
b) Klubbens interne aktivitet- status og utvikling
Når det gjelder klubbens utadrettede virksomhet ble det
klarlagt at dette har vært og er viktig og positivt for klubbens
utvikling.
- Det ble enighet om å videreutvikle APL Race Week Arendal
både med de eksisterende klasser samt å se etter andre
spennende mesterskap som kan bidra til at ARWA fortsatt er et
av de mest attraktive seilerarrangementene i landet.
- Klubben bør også forsette samarbeidet med Fredrikstad i
forhold til Watski OneStar og Simrad TwoStar. Dette ser ut
til å bli prestisjefylte arrangementer som klubben har kapasitet
til å arrangere de kommende årene.
- Utover dette bør klubben årlig regne med å arrangere NM/NC
eller andre større regattaer for joller/brett eller andre
større båtklasser flere av klubbens medlemmer konkurrerer i.
Klubben skal også arrangere Pinseleir for joller og brett i årene
fremover.
Mht klubbens interne aktivitet og utvikling ser en at dette,
innen hver enkelt gruppe, svinger fra høy aktivitet, mange
aktive seilere og bra seilermessig prestasjonsnivå – til lavere
aktivitet og færre aktive medlemmer. Styret ønsker å sikre
både økonomiske og menneskelige ressurser for å trygge
klubbens interne aktivitet og utvikling.
Styret vil anbefale et høyt fokus klubbens interne aktivitet og
utvikling i årene fremover. Det er også viktig at foreningen
vurderer om dens utadrettede virksomhet gjennom de
kommende årene er for stor og om dette innvirker negativt på
klubbens interne aktivitet og utvikling.
Parallelt med dette ser styret/strategikomiteen at Foreningen
over mange år har opprettholt både høy utadrettet aktivitet,
samtidig med at klubbens interne aktivitet og utvikling har vært
sunn.
Det viktigste fokus i ASF skal være høyest mulig aktivitet for
flest mulig av klubbens egne medlemmer og å sikre videre
rekruttering til klubben.
Styret ønsker ideer fra undergruppene og medlemmene mht
ivaretakelse og videreutvikling av klubbens interne aktivitet.
Under styrets møte med Strategikomiteen kom følgende forslag
frem:
- Arrangere Sommerregatta for mange klasser –kanskje
med høy sosial profil - som tilbud til klubbens
medlemmer, ferierende på Sørlandet og andre som har
båt eller lyst til å delta.
- Utvide antallet seilskoler for barn/ungdom om
sommeren.
- Arrangere spennende seilkurs, f.eks nattseiling for
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Arrangere helger med dyktige trenere for soling, BB11
og havseiere.
- Få ute en årskalender for klubben så tidlig så mulig.
Her skal alle arrangementer annonseres og en kan ha
enkelte helger der hytta er ledig for foreningens
medlemmer.
- Trygge utdannelse blant klubbens medlemmer. Sørge for
at klubben får styrket intern kompetanse hva gjelder
dommere, trenere, arrangører og andre viktige områder.
- Kontakt styret og undergrupper styrkes. Søke et tettere
samarbeid i forhold til planer og målsettinger for hver
undergruppe.
- Felles klubbmesterskapshelg – søk forbundet om dette –
prøves gjennomført 2007.
- Få med flere av foreningens medlemmer i komiteer og
som støttespillere under klubbens arrangementer av
ulike slag.
22/06 Under eventuelt ble forespørsel fra BB11 gruppa tatt opp.
Gruppa ønsker å sette opp en garasje som ”varmestue” ved
opplagplassen på gamle Ali-kraft. Gruppa har fått en god deal
med garasjeprodusenten og spør Styret om tilskudd på kr
15.000,- for å realisere prosjektet.
-

Vedtak: ”ASF’s styre tildeler BB gruppa kr 15.000 til oppsett av
garasje som varmestue på opplagplass ”Gamle Ali-kraft”
Forutsetningen er at garasjen kan flyttes til annet sted dersom
opplagplass endres eller at andre forhold tilsier at det er
fornuftig å flytte garasjen.”
23/06 Styret vedtar følgende som føring for APL Race Week:
Vedtak: En båttype/klasse invitert for deltakelse under ARWA
som har mindre enn 10 påmeldte båter ved påmeldingsfristens
utløp vil ikke få starte under seilasene. Unntak kan være for nye
klasser der en venter en gradvis økning i deltakerantallet i
årene fremover.
Dispensasjon for å unngå vedtaket kan søkes styret i ASF
senest fem dager etter påmeldingsfristens utløp..
Nye Aksjonspunkt:
Kontakt med arrangør av ”Flødeseilasen” mht samarbeid rundt
ARWA. Dette er tidligere diskutert med ”primus motor” i
Flødeseilasen.
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