Styremøte ASF
1.november 2010, fra klokken 1930-2200
Idrettens Hus, Stoa
Tilstede: Øyvind Fremmerlid, Jarle Stokke-Olsen, Randi Berfstad, John-Arnold
Hopstock, Benedicte Goa Ludvigsen.
På dagsorden:
1. Referat fra sist møte
2. Handlingsplan
3. Økonomi
4. Regattaarrangørkurs
5. Organisering av juniorgruppe, Trenersamarbeid
6. APL Race Week 2011
7. Kontingent, medlemsliste
8. Spillemidler
9. Kjøp av tensionsmåler
10. Sesongavslutning undergruppene
11. RX 11 er kommet tilbake
12. Seileranlegg Bratholmen, Budsjett drift/vedlikehold
2. Handlingsplan
Aktivitetsplanen bygger på 5 års handlingsplan vedtatt av årsmøte februar 2005 og
revidert av årsmøte, siste gang i februar 2009.
Bør ha et møte med undegruppene om handlingsplanen om ikke lenge.
Hver og en skal lese igjennom den, og ha gjort seg tanker om den sammen med sin
undergruppe til neste møte.
Pkt.1 klubb-bygging , Alle
Pkt 2 Rekruttering, Randi og Morten.
Pkt 3 Toppidrett, alle
Pkt 4 Mesterskapsarrangør, aktuelle undergruppeansvarlige
Pkt 5 Utdanning, Randi
Pkt 6 Seilsportannlegg, John Arnold, Jarle
Pkt 7 Økonomi, Randi
Pkt 8 Andre punkter til aktivitetsplan, alle
3. Økonomi
Kontingentinngang, økonomiprosjekter, utleie av Seilerhytta, Investeringer på
Seilerhytta i år i forhold til budsjett mm.
Leder har bedt kontingentansvarlig om å sende ut purringer, men har foreløpig ikke
fått svar. Leder vil be ansvarlig en gang til.
Vdr utleie av Seilerhytta. Anne har skrevet regnskap for utleie ut august, og kommer
med nytt regnskap etter slutten av oktober. Anne sender ut et foreløpig regnskap i
løpet av neste uke.
Styret føler behov for en bedre oversikt over økonomien, der regnskapet for 2010
legges frem. Ønske om at Anne kommer på neste møte. Randi tar kontakt med Anne.
4. Regattaarrangørkurs

Arendal seilforening har tradisjon for å arrangere store nasjonale og internasjonale
mesterskap. Nå er det stort behov for nye regattaarrangører. Alle må gå til sin
undergruppe for å rekruttere deltagere til kurs som er planlagt i slutten av nov.
Viser til hjemmesiden vår, og styret oppfordrer medlemmer til å ta dette kurset.
Seilforeningen betaler.
5. Organisering av juniorgruppe, trenersamarbeid
Tonje Hopstock har tanker om hvordan sikre rekruttering fremover, og bedre
samarbeidet mellom jolle-gruppen og brett-gruppen, mht trenere osv. Styret syns
tanken er spennende, og tar saken videre med undergruppene på neste møte.
6. APL Race Week 2011
Jarle orienterer. Feda, Jarle og JA har vært i to møter med seilkretsen vdr APL.
Seilforeningen har seilkretsens støtter initiativet om å få til et felles arrangement med
Flødeseilasen om et mulig samarbeid. De to seilasene skal organiseres og arrangeres
som to selvstendige arrangement, hvor hver har sin premiering, men hvor det også
holdes premiering for de båtene som deltar på begge arrangementene.
Skal man få til et større arrangement, må man tilby et bredere tilbud, feks flere
klasseinndelinger. Styret jobber videre med dette.
Ingen ny leder for APL Race Week er klar.
APL Race Week vil bli arrangert videre som før.
7. Kontingent, medlemsliste
Leder vil ta kontakt med medlemsansvarlig for å få status.
8. Spillemidler
Randi orienterer. Spillemidler til utstyr. Det kan søkes om støtte til innkjøp av utstyr,
som er kjøpt det inneværende året, fra 1.1.
Randi jobber nå med undergruppene, for å få inn søknader til spillemidler innen
15.november. Randi vil sende ut søknadskriteriene til styrets medlemmer.
9. Kjøp av Tensionmåler
Apparat for å måle hvor hardt riggen skal trimmes. Styret godkjenner kjøp av to
tensionmålere til Tur og Hav-gruppa.
10. Sesongavslutning undergruppene
Leder har vært på flere sesongavslutninger, og rapporterer om god stemning og godt
oppmøte på samtlige arrangement.
11. RX 11 er kommet tilbake
Styret roser Jarle og Feda for vellykket arrangementet i forbindelse med RX 11 sin
hjemkomst fra Nordpolen. Styret vil gjerne at Tur og Hav-gruppa får i stand en
sammenkomst med mulighet for foredrag av polfarerne.
12. Seileranlegg Brattholmen budsjett drift/vedlikehold.
Budsjett foreligger ikke per i dag, og saken utsettes til neste møte.

13. Evt
Seilsportanlegg.
Det har vært et informasjonsmøte i regi av kommunen på Hisøy skole om planene om
seilsportsenter i Slaabervig. Saken er på høring frem til november 2010. Det er
kommet inn innsigelser fra Fylkesmannen, som skal behandles av kommunen i løpet
av vinteren.
14. Neste møte
Neste møte blir mandag 22.november klokken 18, Idrettens Hus på Stoa.
For styret,
Benedicte Goa Ludvigsen
referent

