Møte dato: 08.03.07
Neste 16.04.07
møte:
Distribusjon:
Deltakere

Sted: Havnegata 2
Sted: Havnegata 2
Deltakere :
Finn
Hugo
Bente
Jan K
Anne K
Torstein
Einar
Pierre

Ref
Bente

Tid: 19.30 – 22.00
Tid: 19.30 – 22.00
Fravær:
Einar
Pierre

Referat Styremøte no 1/2007- 08.03.07.
Sak no SAKER
01-01

Fordeling av oppgaver innad i styret

Referent – Bente
Kobling undergrupper:
Soling
Tur/Hav
BB11
Jollegruppa
Brett
APL Race Week
Hyttekomitéen
Søknad støtte og midler (Tips fra/kontakt undergruppene.)
Bingo kontakt
Klubbkalender – Anne S for frist utsendelse
Landbasert anlegg (Be gruppen om at de sitter videre
inntil mer konkrete planer foreligger.)
Økonomi-prosjekt
Materialforvalter – ?
(plass til utstyret også et problem i tillegg til å finne
en ansvarlig. Spørre kommunen (tips ang gamle
Rådhuset). Spørre undergruppene.
”Stillingsannonse” på ASF sin web.
Pressekontakt – Sikre at undergruppene leverer stoff.
Purre og følge opp internt. Tonje Castberg – spør om
hun kan tenke seg dette. I dag ansvarlig for APL
avisa.
Resultat-børs i Agderposten og på nett.

Ansvarlig/
Vedtak:

Frist

Bente
Hugo
Einar
Pierre
Bente
Torstein
Finn
Anne
Hugo
Jan
Finn
Finn

1/4

Jan/Torstein
Styret
Torstein
Torstein
Finn

1/4
1/4
1/4

Anne

1/4

Utdanningskontakt – spør Astri som var i fjor. Kalles inn
på neste møte for å diskutere hva vi gjør i 07. Plan
lages. Følge med på hva som skjer på kurssiden.
Torstein
Stimulere til utdanning av flere. Oversikt over
utdannede ligger på ASF sin web.

1/4
16/4

Referat Arendal Seilforening styre møte nr 01/07
AA Seilkrets - Arnt Hansen og Eilert Vierli medlemmer
fra ASF. Tettere kontakt ønskelig. Avklare hva
kretsen gjør og hvordan vi kan få til et tettere
samarbeid.
01-02

Gjennomgang av referat årsmøte

Utdanning av dommere og arrangører skal styret jobbe med.

Styret

Neste møte

Ta kontakt mot Petter MP ang medlemsskap i ASF og
markedsføring av dette ifm OL-satsingen.

Torstein

1/4

Styret

Neste møte

Toppidretts-senteret HiA – sjekke ut nytte for ASF. Hovedtrener
Cristoffer Lyngvi forespørres. Aslak HP kjenner til dette.

Bente

1/4

Seil-linje Arendal Videregående. Motivere elever til å søke på
dette. Kontakter Astri.

Torstein

1/4

Resultatbørs på web – alle grupper, hver uke. Format?

Finn

1/5

Kongelig besøk (6.juli?) – ASF ønsker å markere seg. Finn tatt
kontakt med kommunen. Ikke fått tilbakemelding enda. AOT
vurdert å finne på noe ift Torungen. Soling seiler gjerne regatta!

Anne og
Bente

1/4

Torstein minner Anne på økt kontingent før utsendelsen.

Torstein

Umiddelbart

Mail til valgkomiteen om at alle undergrupper bør være
representert i styret.

Torstein

1/4

Postene fra referatet gjennomgått. Liten feil i nytt budsjett endres Torstein
og oppdatert versjon sendes Styremedlemmene.

1/4

Neste møte – se på budsjett og rutiner ved større avvik/større
budsjettkontroll.
Fokus på økonomiprosjekter – sponsing og inntektssiden.

Styret

16/4

Jan/Torstein
Styret

Iverksettes
umiddelbart

Fenneke har nå oversikt over ønsker om leie. Gir oss estimat på
inntekt samt ledig kapasitet. Anne kontakter Fenneke. Har vi
avbestillingsgebyr og frist slik at vi ikke taper inntekter.
Anne sender mail til styret ang inntekt utleie 07 og ledige
helgedager.

Anne

1/4

Sponsorer/samarbeidspartnere

Torstein

Økonomiprosjekter

Jan

Fellesarrangement for klubben viktig.

01-03

01-04

01-05

Bente

Utfordringer med budsjett for 2007

Gjennomgang av aktivitetsplan 2007

Fokus både på økonomiprosjekter, slik vi har kjørt dette før for
næringslivet, men også på sponsor/samarbeidspartnere etter andre
modeller!
Tilbakemelding neste styremøte
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01-06

Åpningsfest Seilerhytta

Anne, Einar

Åpningsfest - 19.mai.

Anne S.
Mortensen?

Promoteres snarest – kontakt Anne S for dato utsendelse kont.
01-07

Terminliste 07 – uklarheter?

Snarest
Finn

Terminliste krets mm og klubbens interne kalender.

Snarest
Frist avtales
med Anne S

Undergruppene forespurt for å sikre full oversikt.
Mangler noen :
- Rookie Brettseil-leir for barn og unge – 21.-22.7 Hove
- NC Brett, 8.-9.9 Hove
- One Star
Einar
- Two Star
12.6? Einar
- Færder’n
1.helg i juni?
- diverseSoling….
Finn
- APL/EM
- Flødeseilasen ?
Sendes ut som del av kalender sammen med medlemskontingenten. Legges også ut på web.
01-08

Søknad fra Soling gruppe.

Innvilget

Kurskveld med Bjørnar Erikstad. Godt oppmøte – åpent møte
markedsført for alle medlemmer.
Vurdere egen post i budsjettet for vinteraktiviteter og be alle
undergrupper om innspill ift aktiviteter.
Viktig å markedsføre slike arrangement for alle grupper i
foreningen.
VEDTAK: ASF ønsker å dekke kostnadene på kr 5.000,01-09

Nytt regattakonsept oktober 2007

Vet for lite om dette pt. Skaffe mer info innen neste møte.

16/4
Torstein

VEDTAK: ASF vil gå videre med dette prosjektet.
01-10

Utdanningskontakt/utdannelse - Trenerutvikling

Torstein

Tema på neste styremøte sammen med Astri. Kall inn Astri.
Se i sammenheng med utdanningskontakt/utdannelse.
01-11

01-12

01-13
01-14

Eget dommerpanel internt i klubben – følges opp
Fast panel som kan behandle alle skriftlige protester.
Ikke fått på plass enda, men det er ønskelig.
Tar opp igjen og forsøker å få til for sesongen 07.
Opplæring WEB, redaktører fra hver gruppe
Planlagt gjennomført før sesongen 07. For å få mer
informasjon fra alle grupper på ASF sin nettside.

1/4
Jan (Astri)

1/5

1/5
Finn

Bilder av ikkeavfotograferte formenn, kopi til AA-arkivet
Skaffe til veie ASF – protokollen

Anne
OK

Protokollen er funnet. Formannen har denne.

Torstein
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01-15

01-16

Felles Klubbmesterskap 2007

OK – 25.26.8.07

Arrangeres 25.-26.8.07
BB11 inviteres til å seile en av dagene og legge den inn i sin cup. Torstein
BB11 har klubbmesterskap i september.

16/4

Påkobling til kloakk for seilerhytta

16/4

Avklar hva som brukes pr år i tømming septikk.
01-17

Båtregister

Er ikke gjort noe på dette. Det beste er om vi kan få laget en egen
web-løsning for vedlikehold av båtregisteret? Markedsføre på
ASF sin web om noen i klubben kan tenke seg å lage dette.
Trenger samtidig godt e-mail-liste-system. Markedsføres på ASF
web samtidig.
01-18

Møteplan våren 07

Mandag 16.4 – 1900 – 2200, Torsteins kontor
Mandag 14.5 – 1900 – 2200, Torsteins kontor
Mandag 11.6 – 1900 – 2200, Torsteins kontor
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Torstein
Finn

