ARENDALS SEILFORENING
REFERAT FRA STYREMØTE 07.04.14
Tilstede:

Astri Cathrine Holden (ACH), Kristin Rustekaas (KR), Philipa Clark
(PC), Johan Nyland (JN) og Terje Tønnessen (TT)

Fraværende: Einar Frodesen og Ole Richard Mortensen
Referent:

Astri Cathrine Holden

VEDTAKSSAKER
Sak

1/14 Referat fra konstituerende møte godkjent

Sak

2/14 Styret diskuterte søknad om ny Express-henger.
Styret gikk for å innvilge inntil kr 5.000,- til oppgradering av
eksisterende henger.

Sak

3/14 Styret diskuterte innspill fra sponsoransvarlig i komiteen rundt VM for
Europajolle 2015 – «Økonomiprosjekt ny Norsafe».
Styret stilte seg positive til dette men ønsket at det ble samkjørt med
prosjektet «Seiling for alle» med tanke på antall båter i foreningen.

Sak

4/14 Styret har fått innspill på stipulert behov for premier fra undergrupper og
store arrangementer i 2014. ACH bestiller premier fra Magnor.

Sak

5/14 NOW-komiteen har nå fått på plass regattasjef for NM i BB11 2014.
Styret besluttet å sende formel søknad til NSF.

INFORMASJONSSAKER
Sak

6/14 Lite har skjedd pr nå når det gjelder økonomi. ACH / PC ber om
oppdatert regnskap og oppdatert budsjett etter årsmøte til neste møte.

Sak

7/14 Rapport fra undergruppene:
Juniorgruppen er i full gang. Den ukentlige treningen starter opp på
Seilhytta tirsdag 08.04.14.
BB11 har godt oppmøte i «Bua» hver torsdag. Planlegger felles sjøsetting i mai.
Tur/Hav og Soling – gruppene har blitt slått sammen, Feda fortsetter
som leder for den sammenslåtte gruppen.
Brett skal ha møte den 06.04.14 vedrørende imprementering av
Freeriderne i gruppen. De vil ha base på Hove sammen med prosjektet
«Seiling for alle».
Hyttekomiteen skal ha dugnad torsdag 24.04.14. Oppgradering av
bryggeanlegget og prosessen med å få installert vannmåler er i gang.

Sak

8/14 Alle tilstedeværende i styret er interessert i og motta nyhetsbrev fra
NSF. ACH melder inn de som ikke mottar pr i dag.

Sak

9/14 Vannmåler på Brattholmen – se rapport fra undergruppene.

Sak

10/14 Konto på Bunnpris – ACH sjekker opp dette.

Sak

11/14 ACH informerte kort fra Informasjons- / forumsamling med
Hjerte for Arendal. Lite matnyttig for ASF men Jan Fasting holdt
ett flott innlegg.

Sak

12/14 Utsatt – ber Ole Richard Mortensen informere fra møte i Sandefjord
på neste møte.

DISKUSJONSSAKER
Sak

13/14 Styret er betenkt til om «Fri havn» er noe for ASF. Sender dette videre
til Tur/Hav og Hyttekomiteen for innspill.

Sak

14/14 Møteplan, møter utenfor ASF
- Årsmøte i Arendal idrettsråd 10.04.14 – Astri Cathrine Holden og
Einar Frodesen stiller.
- Aust-Agder Idrettsting 26.04.14 – Einar Frodesen stiller.

Sak

15/14 Styret har invitert undergrupper/arr.ledere etc til møte 25.04.14.
ACH sender ut en påminnelse.

Sak

16/14 EVENTUELT
Arendal kommune har sendt ut invitasjon til lag og foreninger om å
delta i Folketoget 17 mai. ACH sender ut forespørsel til undergruppene.

NESTE MØTE MANDAG 19.05.14 KL 19.00 – 21.00

