
Styremøte Arendals seilforening 
Idrettens hus, Stoa, mandag 17.januar 2011 klokken 1830- 2145 
 
Tilstede: John Arnold Hopstock, Espen Thuesen, Øyvind Fremmerlid, Morten 
Andersen, Randi Bergstad, Tonje Hopstock, Trygve Gustavsen, Henrik Kjøge, Anne 
Syrdalen, Benedicte Goa Ludvigsen.  
 
Agenda: 
1. Samhandling junioravdelingen 
2. Referat fra sist møte 
3. Handlingsplan ASF 2011-2016 
4. Idrettsregistrering 
5. Kontingent 2010 
6. Dato årsmøte, og organisering av dette 
7. Lisenshøring 
8. Referat fra kretsens årsmøte 
9. APL Race Week 2011 
10. Evt 
11. Neste møte 
12. Regnskap 
 

1. Samhandling Junioravdelingen 
Tonje har tatt initiativ til samarbeidet, og orienterer om arbeidet 
som er gjort i jolle- og brettgruppa for å samhandle bedre. 
Undergruppene ønsker å lage et juniorutvalg, som består av to 
representanter fra hhv jolle- og brettgruppene, og en hovedtrener.  
Utvalget vil så ha undergrupper/støttepersoner fra jolle og brett. 
Styrer hele ungdomssatsingen.  Antallet undergruppe/støtteperson 
avhenger av behovet og aktiviteten i de to miljøene. Hver båtklasse 
har sin ”fagperson” som er kontakten inn mot klasseklubben.  
Hver treningsgruppe har sin oppmann som gruppens trenere og 
foreldre kan forholde seg til.  
Vil få mer fleksibilitet på trenere og ressurser som båter. Gi et bedre 
tilbud til seilerne, gi hjelp der det trengs. Trekker på hverandres 
kunnskap og erfaring.  
Ved sesongavslutning gjøres det en evaluering av ordningen og en 
vurdering av hvilken form utvalget skal fortsette i for neste sesong.  
Styret ser veldig positivt på dette, og ønsker å innlemme dette i 
strategiplanen 
for 2011-2016. 

 

2. Referat sist møte 
Ingen bemerkninger 

 

3. Handlingsplan ASF 2011-2016 
John Arnold og undergruppekontakter tar kontakt med 
undergruppene for årsberetning og utkast til strategiplan. Utkast til 
strategiplan fra alle undergruppene skal hentes inn, slik at 
undergruppene selv kommer med forslag til hvordan de ønsker 
foreningen i fremtiden.  
Randi tar ansvar for utdanning. Øyvind for BB11, Jarle for 
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Randi, 
Øyvind, Jarle, 



 
For styret, 
Benedicte Goa Ludvigsen 

3. Handlingsplan ASF 2011-2016 
John Arnold og undergruppekontakter tar kontakt med 
undergruppene for årsberetning og utkast til strategiplan. Utkast til 
strategiplan fra alle undergruppene skal hentes inn, slik at 
undergruppene selv kommer med forslag til hvordan de ønsker 
foreningen i fremtiden.  
Randi tar ansvar for utdanning. Øyvind for BB11, Jarle for 
hyttekomite, Espen for tur&hav, Morten for brett.  Alle skal sendes 
til Morten, som samler det.  

 
John Arnold 
 
 
 
Randi, 
Øyvind, Jarle, 
Espen og 
Morten. 

4. Idrettsregistrering 
Randi skal gå på kurs vdr idrettsregistrering i regi av kretsen. Målet 
er å få kunnskap om å registrere medlemmer. 

 
Randi 

5.  Kontingent  
6.  Dato årsmøte, og organisering av dette 

Årsmøte den 21.februar på Tyholmen hotell klokken 1800. 
Annonse om innkalling til møte i avisen sendes ut i morgen, 
18.januar.  Styret ønsker å sponse deler av kostnadene ved middag 
på årsmøte.  

 

7. Lisenshøring 
Høringsfristen er utsatt til den 24.januar. Jarle jobber med saken, og 
vil ta punktene med videre til Seiltinget, senere i vår.   

 
Jarle 

8. Referat fra kretsens årsmøte 
John Arnold refererer fra årsmøte i Aust-Agder Seilkrets. 

 

9.  APL Race Week 2011 
Astri Holden er ny leder av APL Race Week 2011. Seilkretsen i 
Aust- og Vest-Agder går for sammenlagt premiering for APL RW 
og Flødeseilasen. Forsøk på å lage en tilbringer-seilas fra Vest-
Agder til APL RW, og fra Aust-Agder til Flødeseilasen.  

 

10. Evt.  
Jollegruppa har laget en brosjyre om nybegynnerkurs, som må 
legges lett tilgjengelig på foreningens nettsider.   
 
Det har også vært en manglende rutine for innrapportering av 
timelister fra trenere. Det eksisterer takster fra NSF, som ASF fra 
nå av vil bruke. Timelister fra trenere skal rapporteres til en 
treneransvarlig jevnlig. Treneransvarlig har så ansvar for å levere 
timelister til Randi, økonomiansvarlig.  
 
Strategiplanen for 2011-2016 som presenteres på årsmøtet, skal 
legges ut lett tilgjengelig på foreningens hjemmesider.  
 
Lørdag12.februar arrangeres det avslutningsmiddag for styrets 
medlemmer og gruppeledere. Foreningen spanderer reker med 
tilbehør, og så tar hver og en med seg det de måtte ønske å drikke.  
 
Vinterfest for tur&hav i februar, med foredrag av seilerne ombord 
RX 2. Her kommer også seilere fra Flødeseilasen.   

 

11.  Neste møte 
Neste møte blir onsdag 26.januar 2011, klokken 1900 på Idrettens 
hus, Stoa.  

 

12. Regnskap 
Anne Syrdalen orienterer om regnskap 2010.  
Ved gjennomgang av budsjettet ser styret at vi må se på rutiner ved 
bruk av strøm på seilerhytta, og strømavlesning. 

 



 
 
 


