
          Arendal 17/8-10 

 
 

 

Referat Styremøte ASF  

 
Slaabervig og Taraldsnes, tirsdag 27.juli klokken 1800-2215 
 
Tilstede: John Arnold Hopstock(leder), Jarle Stokke Olsen, Øyvind Fremmerlid, Benedicte 

Goa Ludvigsen (referent). 
 

 
På dagsorden:  

- Befaring Slaabervig 
- Orientering om økonomi v/ Anne Syrdalen 

- Orientering om barne- og ungdomssatsingen i ASF v/ Henrik Kjøge og Tonje 
Hopstock 

- Stor NM 
- Rederiforeningen 

- Premier 
- APL Race Week 

- Evt 
- Neste styremøte 

 

1. Befaring Slaabervig 

 
Styret hadde befaring i Slaabervig på Hisøy, på området hvor foreningen 

har planer om å bygge et landbasert seilanlegg/seilsenter. Orientering ved 
John Arnold Hopstock. 

 

 
John Arnold 

2. Orientering om økonomi  
 

Styret fikk en rask orientering i foreningens økonomi ved Anne Syrdalen. 

Det fremkommer at det fortsatt mangler noen leieinntekter fra utleie av 

Seilerhytta vår/sommer 2010 på grunn av uklarhet om fakturering.  
Seilforeningens budsjett er i relativ balanse, og vil trolig gå opp. Anne 

ønsker bedre samarbeid med Randi Bergstad (ASF-styrets 
økonomiansvarlig). 

 

 
 

 

Anne Syrdalen 

og Randi 
Bergstad 

3. Orientering om barne- og ungdomssatsing i ASF 
 

Henrik Kjøge og Tonje Hopstock orienterte styret om barne- og 
ungdomssatsingen i ASF og i Norges Seilforbund. Se eget notat fra Kjøge 

/Hopstock. Styret setter stor pris på innspillene, og vil diskutere dette 

videre i forbindelse med aktivitets/handlingsplan. 

 

4. Stor NM 
 

Arendal Seilforening er spurt om å arrangere Stor NM i 2011. Jolle- og 
brettgruppene er spurt, og stiller seg positive til et slikt arrangement. Styret 

jobber videre med undergruppene, og vil konkludere ved neste styremøte. 

 
 

 
Styret 

 



5. Rederiforeningen 

 
Dato om ble foreslått passet ikke. Styret avventer ny dato. 

 

 
John Arnold 

6. Premier 
 

Det meste av premier til ASFs arrangementer er bestilt. Styret registrerer at 
premier utgjør en stor utgiftspost, men mener det er viktig å opprettholde 

god standard på premiering. Premier bestilles etter behov utover høsten. 

 
 

 
Benedicte 

7. APL Race Week 

 
John Arnold Hopstock har hatt møter med Jan Krøger, leder av APL-

komiteen. Arrangementskomiteen later til å ha god kontroll.   
 

 

 
John Arnold 

8. Neste møte 
 

Neste styremøte holdes mandag 23.august klokken 1900. Leder kommer 
tilbake med info om sted. 

 
 

John Arnold 

  

 
 

For styret, 
Benedicte Goa Ludvigsen 

Referent 


