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Referat Styremøte no 2/2008 - 31/03-08.
Sak no SAKER
010208

Norgescup 2, hvordan ligger vi an?
- trenger hjelp til bemanning. Send konkret oppfordring på
hvem – hva – når, hvor mye hjelp vi trenger. Vær konkret.
- regatta-kontor kurs, 9.4., Idrettens Hus
- ASF 130 år i år – gravere dette også inn på premiene.
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Pinseleiren, staus
- begynner å komme på plass
- bemanning viktig
- mye synkronisering med NC
- Astri ansvar for trenere på plass
- mail til diverse klubber i Agder-fylkene
- koordinere mot Pinseleiren i Tønsberg
- alle klasseklubbene informert
APLRW status/ Samarbeid med Agderposten
- fremdrift som forventet iflg Egil Rose
- NM BB11 (30 stk?), Lys (ca 10 + X99 vurderer Arendal)
Bedrifts-cup
- Samarbeid med Canal Street rundt konsert på Knubben,
BB11
- Ønsket at Bedrifts-cup skulle være i samarbeid med
Agderposten. Litt smalt for Agderposten og ønsket det ikke
som del av APLRW. Hva med å fokusere på seilskolen? Ønsker
å bidra, men som eget arrangement på annet tidspunkt.
Fordeling av vertskapsuker på seilerhytta 2008
- Styret skal fordele 3 uker for 2008
Uke 29 – 31
Søkere:
Uke 29 Elisabeth Jacobsen
Uke 30 BB11 gruppa, ved Øyvind Fremmerlid
Uke 31 Henrik Moberg
- Søknadsfrist 1.4.
Publisere søkere, tildelinger og info om prosessen.
Vurdere retningslinjer i evalueringen til høsten.
Arrangementer har fortrinnsrett.
Økonomiprosjekter
- ift handlingsplan skal 2 øk.prosjekter gjennomføres i år
- Markedskraft, ca 100 personer, seiling, reker og øl.
- Jan Krøger tar ansvaret i år også. 29.5
- Zalaris, følg opp mot Ole Richard Mortensen, Finn følger opp
ift når. Tur og hav eller Soling?
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Vinterfest avlyst, hva gjør vi med fellessamlinger?
- Usikker på hva som er riktig å satse på.
- Tenke anderledes – mer faglige foredrag, færre og større.
Lage et felles-møte av seil-faglig-karakter på lang sikt.
Ulf tar ansvar for et slikt arrangement.
- I år satse på Seiler-Ballet og St.Hans og ikke ha flere felles
arrangement av sosial, felles karakter.
- Egen ball-komité. Husk tidlig markedsføring.
- St.Hans – utfordre Hyttekomitéen på å få til noe ekstra.
Finn snakker med Jan Ivar.
- Vinterfest 2009, Eivind B kan ta et ansvar hvis vi som klubb
vet hva vi vil! Bli kjent og trygge som voksne personer på
tvers av grupper i foreningen. Markedsføre aktivt underveis
i sesongen.
Aksjonspunkter
- Pressekontakt – Nina B, Erik C kan delta. Felles-mal lages
og instruerer gruppene. Eivind og Einar kommer tilbake til
styret.
- Resultat-service i avisa er viktig. Vurdere bruk av
Seilmagasinet.
- Avfotografering tidligere formenn.
- Kloakk på seilerhytta. Hyttekomitéen setter ned gruppe.
- TrimIt, vintertrening – annen vintertrening.
Ulf søker om hall.
- Søknader, Einar og Eva hente informasjon fra Hugo Røed
mht hva og hvordan.
- Bingo, Ulf overtatt ansvaret fra Jan K
- Ny regatta, Lyngør – Arendal
Seilas og Seilmagasinet på sponsor-siden.
Vi skal ha ansvar for målgang og vil derfor involveres
i arrangementet.
Rekefest på seilerhytta, ingen inntekt i år
- APLRW 2009 – tenke på allerede nå. Ønsker et stort
arrangement i 09 og i tillegg diskutere hva vi gjør videre –
2010......
- Arrangements-perm fra tidligere ønskes laget ila høsten 08.
Ta opp med JAHopstock videreføring av det som fantes der.
- Værstasjon på Torungen. Avtale mellom ASF og Kystverket.
Er skadet – må fikses. SMS til for å få informasjon. Koster
litt (kr 3/5). Martin Zeiffert må fikse.
- Forsikring
- Båtregister
- Erfaringsutveksling jolle med kretsen
- Toppidretts-senteret på UiA, Solveig Pedersen. Hva kan vi få
til. Sende ballen til jolle-/brett-gruppa.
- Seillinje Arendal Vdg skole, ble markedsført i år. Følge opp
ift søkere og hva vi gjør videre.
- Landbasert anlegg
Går sin gang. Er kommet en innsigelse fra Kultur-vern
myndigheter i fylket. Møte ang. dette til fredag 4.4.
Møte med Idrettens Anleggsservice. Veldig flinke – kjører
alle søknadene våre.
Eventuelt
- Samle inn behov for ASF mht premier. APL, NC, div
mesterskap..... Bestille samlet. Forhandle pris. Gravere inn
130 år på glassene.
- samle inn aktivitetsoversikt til høsten som del av planleggingen for neste år. Dette fordi såpass mange i Styret er
involvert.
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- Soling-gruppa tar også ansvar for handicap-seiling
- ASF bør lage CV
- 130 års jubileum burde gi ut bok? Vurdere å bygge videre på
forrige hefte. Eivind vurderer hva som er mulig å få til.
Snakker med J.A.Hopstock.
Eivind
- Beredskapsplan
På tvers av arrangement – instruks ift arrangement.

Aksjonslisten (fra forrige møte eller tidligere møter)
Pkt
Aksjonspunkt
A01
Styret skal for 2008 fordele 3 vertskapsuker, se egen sak
020108
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Pressekontakt, infomøte med Nina Blomkvist
Spør Erik Christiansen om han er interessert
Norgescup joller brett
- Fått den helgen vi ville – 1.5.
- Hove er booket. Sjekk Strandstua omigjen hva som er
der og om vi kan samlokalisere litt!!
- elektronisk påmelding finnes ifm nettsiden vår
- har både victory og sailwave som resultat program
Avfotografering tidligere formenn
- 4 igjen Astri F, Aslak H-P, Eilert V, Tom L
Kloakk på hytta
TrimIT/Vintertrening vinteren 2008/2009
Resultatservice i avisen
Oppfølging av søknader
Snakk med Hugo og Torstein
Ny regatta, Lyngør – Arendal
Værstasjon på Torungen

Status

Fått
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Finn
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Punkter til langtidsoppfølging:
Pkt
040108

Langtidsoppfølging
Forsikringer, gjennomgang

Stat.

L02

Båtregister

L03

Erfaringsutveksling A-jolle med kretsen
- bedt om erfaringsutveksling – intet skjer.
Toppidrettssenter HiA
- Bente sendt mail til Lyngvi uten å få reaksjon.
Forsøke å få avklart før årsmøtet. Purrer Lyngvi på
dette.
Seil-linje Arendal Videregående
- følger opp med mail og ber om møte i januar for å
vite hva som er mulig og hvordan i praksis.
Pressekontakt - styreangjeldende
Viktig – kanskje fast del av styret? Forsøke ut til
neste år. Informere undergruppene om bruk av
pressekontakt. Stille krav til undergruppene om
informasjon før, under, etter!
Landbasert anlegg
Møter avholdt med undergruppene.
Nytt møte med arkitektene, kommunen osv...
Kommunen betaler for regulering.

Oppgave på
HiA?
Mail sendt
krets
C.Lyngvi
sjekker
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Viktig å følge
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Jobbes med prisoversikter for å få en god
presentasjon på årsmøtet. Ta stilling til at vi skal gå
videre.
Møte med AA-fylkeskommune også. Godkjenner
tippemiddel-søknadene (Nils A. Gundersen) – veldig
positive. Truls Samuelsen har erfaring fra Golf-banen
og anleggsmidler. Kan være ferdig regulert over
sommeren. Tippemidler frist 1.10.08 for 2009.
Hele finansieringen på plass. Tror vi skal få midler!
Vertskapsuker på seilerhytta.
Vurder ordningen fra 2008 og foreslå eventuelle
endringer
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