ARENDALS SEILFORENING
REFERAT FRA STYREMØTE 10.03.14
Tilstede: Astri Cathrine Holden, Einar Frodesen, Johan Nyland, Terje Tønnessen,
Philipa Clark, Kristin Rustekaas og Ole Richard Mortensen (kom midt i møte)
Sted: Arendal Gjestehavn
Referent: Astri Cathrine Holden

Astri Cathrine Holden(Astri) ønsket velkommen til nytt styre i Arendals Seilforening
(ASF). Med mange nye i styret som ikke kjenner til hverandre var dette et uformelt
møte der intensjonen var å bli litt kjent og at alle skulle få et innblikk i hvor ASF står i
dag.
Da alle ikke var tilstede ved møtestart ble konstituering av nytt styre utsatt til alle var
kommet. Alle presenterte seg og redegjorde for sitt forhold til seiling og ASF. Astri
etterspurte hvor ASF er i dag – hvilke aktiviteter som er under planlegging. Det ble
kort oppsummert fra de forskjellige komiteer og undergrupper.

Konstituering av styret:
Leder

Astri Cathrine Holden

Nestleder
Styremedlem/kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Ole Richard Mortensen
Philipa Clark
Einar Frodesen
Kristin Rustekaas

Varamedlem
Varamedlem

Johan Nyland
Terje Tønnessen

Det var enighet om at styret fortsatte ASF’s tradisjon med at varamedlemmer deltar
aktivt på alle ASF’s styremøter. Møtene ble bestemt holdt på kontoret/møterommet i
Arendal Gjestehavn fra kl 19 - 21.

Oppsatte møtedatoer:
Mandag 07.04.14 kl 19 – 21
Onsdag 23.04.14 - Styret inviterer komiteer og undergrupper
Mandag 19.05.14 kl 19 – 21
Mandag 16.06.14 kl 19 – 21
Mandag 25.08.14 kl 19 – 21
Astri sender ut innkalling med agenda en uke før oppsatt møte.
Det ble bestemt at styrereferatene skulle legges ut på asf.no.

Oversikt over komiteer og undergrupper
(med prosjekt-/gruppeleder og styrets kontaktperson-er)
NOV Race Week 2014
NorgesCup 3 2014, O, Z8 og E
VM Europajolle 2015
Pinseleir 2014

Jan Krøger
Håkon Weierholt
Bente L Mortensen
Jørn Vevstad

Gjensidigeprosjektet «Seiling for Alle»
Seilsportsenter
Utdanningskontakt
ASF’s nettsider

Morten Andersen
John Arnold Hopstock
Siri Vevstad
Johan Nyland

(TT)
(JN)

Juniorgruppen
Hyttekomiteen
BB11
Tur/Hav/Soling

Jørn Vevstad
Torstein Melhus
E Berg / P Nedergaard

(KR)
(EF)
(PC)
(JN / ORM)

Styret besluttet å invitere prosjekt-/gruppeledere til felles samlinger to ganger i året.
- Vår; informasjon fra komiteer og grupper om sesongens planlagte aktiviteter.
- Høst; informasjon fra styret og planer for kommende sesong.
Det sendes ut invitasjon til Komite- og gruppeledere om samling 23.04.14. I samme
brev bes gruppene om å sende referater fra møter samt å stipulere ca. antall premier
de vil trenge i løpet av sesongen. Styret gjør en snarlig bestilling av premier.

Informasjon:
Det har kommet brev fra Arendal kommune vedrørende vannmåler.
Astri kontakter kommunen for utsettelse av frist for ferdigstillelse, gir saken videre til
hyttekomiteen.
Aust-Agder Seilkrets har årsmøte samtidig med vårt styremøte. Eilert Vierli er innstilt
videre som leder av kretsen mens Camilla Weierholt er innstilt som varamedlem fra
ASF.
NSF’ krets- og foreningsledermøte avholdes i Sandefjord 29.03.14. Ingen
representanter fra ASF er påmeldt. Ole Richard Mortensen er på samme plass i regi
av Regattautvalget i NSF.
Det har kommet en henvendelse fra Samarbeidsrådet «Med Hjerte For Arendal».
Det skal være en forums-samling 27.03.14, Astri tar kontakt og forhører seg om hva
denne forums-samlingen er.

