Referat Styremøte i ASF
Tromøysund Brygge mandag 27/9-10 fra klokken 19-2115
Tilstede: John Arnold Hopstock, Randi Bergstad, Jarle Stokke- Olsen, Morten Andersen og
Benedicte Goa Ludvigsen.
På Dagsorden:
1. Referat fra sist møte
2. Kontingent
3. Kurs; regatta-, dommer-, måler- og trener 2.-kurs
4. Økonomi
5. Regattaprogram 2011
6. APL leder 2011
7. RX 2 til Arendal
8. Spillemidler utstyr
9. Tilbud fra Seilas
10. Stor NM
11. Slaabervig i Planutvalget
12. Markedsføring av ASF i forhold til SAMIN
13. Evt
14. Neste møte
1. Referat fra sist møte
Formann går igjennom referat fra sist møte. Ingen kommentarer.
2. Kontingent
Det må utarbeides et regelverk for betaling av kontingent ved
gjentakende deltakelse i regattaer i ASFs regi. Det er hittil
kommet inn i overkant av 105,00,- i kontingenter (sept.2010).
Hver med ansvar for undergrupper må gå igjennom liste, og
underrette Jan Løschbrandt. Han må videre sende ut purringer på
medlemskontingenter.
Styret vil se på alternative måter for å innkreve avgift for leie av
brettutstyr.
Sjekke rutiner for 1.og 2. års seilere/nybegynnere.
3. Kurs
Medlemmer ønsker kursing i regattaarrangement. Foreningen har
også behov for flere dommere, trenere og målere.
Hver i styret må undersøke i undergruppene om eventuelle
interesserte, og motivere medlemmer til kursing. Spesielt behov
for regattaarrangører. ASF vil strekke seg langt for å dekke
kursutgifter. Styret har spurt Seilkretsen om å tilrettelegge for
dommer-, måler-, trener 2- og regattaarrangørkurs.
4. Økonomi
Randi undersøker inntekter på leie av Seilerhytta i forhold til
budsjett innen neste møte.
5. Regattaprogram 2011
Foreningen vil trolig motta en søknad om Soling NM. Formann
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vil få i gang samtaler med nye eiere av APL i forbindelse med
APL Race Week. Styret vil også vurdere ny klasseinndeling i LYS
under APL RW.
Ønske om en nasjonal regatta i brettgruppa.
Morten
Styret anmoder Tur&Hav, Soling og BB 11 til å innlemme
Torungen Cup som en del av høstcupen.
Espen, Øyvind
6. APL leder i 2011
Jan Krøger går av som leder av APL-gruppa. Styret vil begynne
prosessen med å finne en ny kandidat.
7. RX 2 kommer til Arendal
Arendalsseilerne om bord i RX 2 er ventet hjem fra seilas rundt
Nordpolen denne uka (uke 29). Tur&Hav ønsker å arrangere en
velkomst for seilerne. Informasjon om nærmere tidspunkt for
ankomst annonseres på foreningens hjemmesider.
Det opprettes en velkomstkomité.
8. Spillemidler utstyr
Alle tar kontakt med sine undergrupper om de har gjort
investeringer som kan søkes om refusjon fra spillemidler.
Ta kontakt med Randi før 15. oktober 2010.
9. Tilbud fra Seilas
Seilas ønsker nærmere samarbeid med seilforeningen. John
Arnold holder kontakt videre med Seilas.
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10. Stor NM
Det lot seg ikke å arrangere Stor NM i Arendal 2011. Se vedlegg.
11. Slaabervig i Planutvalget
Saken om seilsportsenter i Slaabervig var oppe i planutvalget sist
torsdag. Majoriteten av politikerne var positive til et landbasert
seilsportsenter i Slaabervig. Saken er nå sendt ut på offentlig
høring, hvorpå den skal til 2.gangs behandling i planutvalget og så
i bystyret.
12. Markedsføring av ASF i forhold til SAMIN
Markedsføring av foreningen i forhold til samarbeidspartnere i
næringslivet(SAMIN). Styret vil undersøke mulighetene for å lage
en presentasjon av foreningen.
13. Evt
Det er Bingo-møte den 11.oktober klokken 1900 på Thon Hotel.
Viktig at representant fra styret stiller, hvis ikke må det gis
beskjed til leder.
14. Neste møte
Neste møte holdes mandag 1. november klokken 1900 på
Tromøysund Brygge.
For styret,
Benedicte Goa Ludvigsen,
Referent.
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