Referat styremøte ASF
Tromøysund brygge, mandag 23/8-10 fra klokken 19- 2130
Tilstede: John Arnold Hopstock, Espen Thuesen, Randi Bergstad, Jarle StokkeOlsen, Øyvind Fremmerlid, Morten Andersen og Benedicte Goa Ludvigsen.
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Rederiforeningen
APL Race Week 2010
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Evt
Neste møte

1. Referat siste møte
Leder går i gjennom referat fra forrige
styremøte. Referatene har foreløpig ikke
vært publisert på ASFs hjemmesider.
Morten har heretter ansvar for å publisere Morten
referat etter en uke.
2. Rederiforeningen
Den 19/9 skal Rederiforeningen leie
Seilerhytta. Tanken er at styret skal
servere. Øyvind sjekker opp
mulighetene for kokk. Alle i styret er i
komiteen, og oppgavene fordeles etter
hvert av leder, John Arnold Hopstock.
3. APL Race Week 2010
Arendal Seilforening arrangerte APL
Race Week for tur&hav, BB11, Soling
og VM for X-41. Jarle Stokke Olsen ble
verdensmester! Arrangementet har fått
masse presseomtale, og det er også laget
noen videosnutter som ligger på
hjemmesidene våre. Banketten som ble
arrangert nest siste dagen ble veldig
vellykket. Arrangementet har fått mye
skryt under og i etterkant.
4. Arrangement neste år

Øyvind
John Arnold

APL Race Week er et godt arrangement,
men det er behov for en ”gulrot”, et
større arrangement i tilknytning til LYS,
BB og Soling. Viktig å få til et
profesjonelt arrangement, feks med
fellesstart. Mulig samarbeid med andre
foreninger?
ASF er positivt innstilt til å arrangere
NM i BB11 2011.
ASF er spurt om å arrangere StorNM
2011. Styret, brett og jollegruppa er
positivt innstilt til et slikt arrangement.
Styret ønsker å se nærmere på datoer, og
eventuelle samarbeidsforeninger. Styrets
representanter fra jolle og brett går i
samtaler med de ulike undergruppene.
5. Vertskap fellesferien
Det har vært vertskap på Seilerhytta i 5
av 6 uker i sommer. Tilbakemeldingene
har vært bra. Men en interessekonflikt i
forhold til om seilerhytta skal leies ut de
ukene hvor det er vertskap.
6. Evt
Det har vært et lite strukturert oppsett for
hvordan trenere leverer timelister. Før
neste sesong er det et behov for å
fastsette lønninger, slik at alle vet hva de
skal ha og slik at det blir rettferdig. Det
er også behov for å opprette et system for
hvordan timelister skal leveres.
John Arnold har etterspurt regnskap fra
Pinseleiren 2010, som fortsatt ikke er
klart. Styret savner også et regnskap fra
seilskolen august 2010.
Seilforeningen har fått tilbud om å
disponere en Hunter 14, seiljolle, mot at
eiere får la jolla ligge på Seilerhytta.
Styret ser positivt på tilbudet, spesielt
fordi det dekker et behov for de litt eldre
jolleseilerne. Styret venter på
tilbakemelding fra jollegruppa i denne
sammenheng.

Øyvind

Morten og Randi

Styret beslutter å betale 200,- i
godtgjørelse for leie av lokaler og
bevertning ved styremøter.
Randi
7. Neste møte
Neste styremøte holdes mandag 27/9-10
klokken 19 på Tromøysund Brygge.

For Styret,
Benedicte Goa Ludvigsen
referent

