Arendals Seilforening
Styremøte

Møtedato: 3. mars 2015
Møtested: Møterom Gjestehavn
Tilstede:
Håkon
Marianne
Kristin
Einar
Johan (vara)
Forfall:
Ole Richard
Terje (vara)
Sak 1 Oppnevning av representanter til Seiltinget 2015
Saken behandlet før møtet på e-post:
Stadfestet i styremøtet: Håkon Unger Weierholt og Siri Thorvaldsen Vevstad møter
for ASF.
Sak 2 Konstituering av styret
Leder, Håkon Unger Weierholt, er valgt direkte av årsmøtet
Møtet valgte Ole Richard Mortensen til nestleder
og Marianne Pedersen til kasserer
Øvrige styremedlemmer er: Einar Frodesen og Kristin Rustekaas
Varamedlemmene, Johan Nyland og Terje Tønnesen, møter fast på styremøtene.
Sak 3 Plan for styremøter
Møtene holdes på mandager kl. 18:30, på møterommet i gjestehavnen om ikke annet er
bestemt.
Vårens møter settes til 23. mars, 20. april, 18. mai.
Sak 4 Oppfølging av årsmøtet
• Regnskap: Ny kasserer finner i samarbeid med avgått kasserer og
forretningsfører hvordan vi kan få spesifisert regnskapet ytterligere på
avdelingene.
• Trac-trac kan innkjøpes av VM-komiteen dersom det etableres en
tilfredsstillende ordning for drift og forvaltning forøvrig av systemet.
• Ny motor til BB11-gruppens GH kan kjøpes
• Martine Mortensen underrettes om stønaden på kr 20 000,(Selv om det ikke var et vilkår fra årsmøtets side, vil styret anmode om litt
gjengjeld i form av foredrag i foreningssammenheng eller treningsøkter til
inspirasjon for våre jolleseilere.

Sak 5 Økonomiforvaltning
Styret drøftet kort forskjellige sider ved vår økonomiforvaltning
• Vi må følge opp NOV for å sikre videre samarbeid.
• Vi må lete etter fondsmidler og offentlige støtteordninger.
Sette ned et økonomiutvalg?
• Bankkortterminal for utenlandske kort må vurderes, spesielt i forbindelse med
VM e-jolle. Det kan være behov for egen terminal på Hove i forbindelse med
seiling for alle. Einar følger opp dette.
• Der er behov for retningslinjer for innkjøp på foreningens vegne.
Leder utarbeider et utkast før neste styremøte.
• Marianne må få tilgang til deltager.no
• Det vurderes andre betalingsløsninger som Pay Pal. Marianne og Johan ser på
dette.
Sak 6 Medlemslister
Johan redegjorde for situasjonen. Han har gjort en kjempejobb med å rydde opp i
listene, men det gjenstår endel, da det mangler fødselsdato på en lang rekke
medlemmer. Håkon vil i første omgang se hva han kan få gjort, og om vi eventuelt må
ta en dugnad med å ringe rundt.
Listene vil da bli komplette med betalingsoversikt for flere år tilbake, og med hvert
medlem individualisert, og med noteringer om familiemedlemskap, juniormedlemskap
og seniormedlemskap, og adresser.
Sak 7 Deltagelse i lokale administrative sammenhenger
Einar møter i Arendal idrettsråd og i Aust-Agder Idrettsfinans.

