
Styremøte ASF 
Idrettens Hus, mandag 22.november 2010 klokken 1800-2130 
Tilstede: Espen Thuesen, Øyvind Fremmerlid, Randi Bergstad, John Arnold 
Hopstock, Benedicte Goa Ludvigsen 
 
Agenda: 

1. Gjennomgang regnskap av Anne 
2. Referat fra sist møte 
3. Regattaarrangørkurs 
4. APL Race Week 
5. Handlingsplanen 
6. Spillemidler 
7. Forbedring av brygge vest på Brattholmen 
8. Foredrag RX2 
9. Evt 
10.  Neste møte 

 
1. Gjennomgang regnskap av Anne 

Anne Syrdalen orienterer om økonomien i foreningen. Regnskap fra 
Pinseleiren foreligger fortsatt ikke, og styret etterlyser dette snarest.  
Jan Løscbrandt må ta kontakt med Mammut og be dem sende ut 
purringer på medlemskontingenter. 
Støtte til reise og startkontingent, i den grad det er midler til dette, vil 
dette utbetales etter nyttår. 

 

2. Referat fra sist møte 
Ingen bemerkninger til referat. 

 

3. Regattaarrangørkurs 
6 påmeldte deltakere til regattaarrangørkurs.  

 

4.  APL Race Week 
Økonomien i 2010 er gjennomgått med regnskapsansvarlig. 
Arendal seilforening jobber i vinter med et samarbeid med 
Flødeseilasen for 2011 sesongen. 

 

5.  Handlingsplan 
Leder ber undergruppene komme med innspill til 
aktivitetsplan/handlingsplan. Styret vil innkalle til møte i midten av 
januar, der alle undergrupper deltar for å diskutere handlingsplanen. 
Møte med undergruppene mandag 17. januar klokken 1800 på 
Idrettens Hus.  

 
 
 
 
Alle 

6.  Spillemidler 
Randi har søkt om spillemidler til div opplæringsutstyr, 
sikkerhetsutstyr osv, på totalt 84.000,- kroner.  

 
Randi 
 

7.  Forbedring av brygge vest på Brattholmen 
Styret kan ikke bevilge midler til forbedring av brygge vest på 
Brattholmen i 2010. 

 



8. Foredrag RX 2 
Foreningen ønsker at det skal arrangeres et foredrag/vinterfest med 
RX 2 på Fortet. Informasjon og invitasjon skal legges ut på 
hjemmesidene våres, og i tillegg tror styret det er behov for å 
markedsføre dette ut til undergrupper og folk ellers. Styret bevilger 
5000,- til tur og hav gruppa, til å arrangere vinterfest med foredrag.   

 

9.   Evt 
Espen refererer fra Bingomøte. Trenden er fallende, færre og færre 
som spiller bingo. ASF er en av de som får mest midler, på grunn av 
høye medlemstall. Viktig at vi rapporterer inn korrekte medlemstall.  

 

10.   Neste møte 
Neste møte blir mandag 17.januar 2011 klokken 1800 på Idrettens 
Hus. 

 

  
 
 
For styret 
Benedicte Goa Ludvigsen 
referent 


