Arendals Seilforening
Styremøte nr. 3

Møtedato: 20. april 2015
Møtested: Møterom Gjestehavn
Tilstede:
Håkon Unger Weierholt
Kristin Rustekaas
Einar Frodesen
Johan Nyland (vara)
Terje Tønnesen (vara)
Forfall:
Ole Richard Mortensen
Marianne Pedersen
Oppfølging fra forrige møte:
Sak 9 NOV-Race Week: Håkon har hatt kontakt med Jan Krøger, som gjør det klart at
arrangementet vil bli forberedt og gjennomført på vanlig måte. Forberedelsene, både de
praktiske og formelle, er i rute. Han (eller Johan) vil si i fra om/når tiltak fra styret er
nødvendig.
Sak 11 Søknad om midler fra NSFs prosjekt; seiling for alle.
Søknad ble sendt innen fristen (godt jobbet Johan!), og vi har nå fått svar: Vi får tre stk. RS
Feva. De ligger klar i Moss for avhenting. Bruken vil bli avklart i et samarbeid med vårt eget
"Seiling for alle"- prosjekt og Jollegruppen.
Sak 12 Veien videre for "Seiling for alle"
Håkon og Terje har hatt møte med Jan Fasting og Aslak Heim Pedersen, og formidlet styrets
ønsker og krav. Oppfølging sen ny sak i dagens møte.
Sak 14 Raet nasjonalpark/Hove landskapsvernområde
Håkon har hatt samtaler med Hove Drift og Arendal Havn. Vi er enige om målene, og at vi
arbeider for at Seilforeningens ønsker og behov blir best mulig ivaretatt. Håkon har sendt
innspill til Fylkesmannen om en liten utvidelse av landskapsvernområdet, på bekostning av
nasjonalparken slik at man kan ha litt mer rom til eventuelle endringer av bryggeanlegg.
Jan Fasting møter for ASF i de møter det er naturlig i forbindelse med den videre
planleggingen.
Sak 15 Seiling for alle
Aslak redegjorde for styret hva som han ser som viktig å få på plass for at prosjektet skal
komme videre i trygge rammer. Dette gjelder organisatorisk, økonomisk, operativt og
sikkerhetsmessig
1. Klare linjer for ansvar. Forslag: Seiling for alle blir som en selvdrevet gruppe på linje
med de øvrige gruppene i AFS, som tur og hav, jollegruppa, hyttestyret osv., som
svarer for sin virksomhet overfor styret i ASF
2. Få på plass en operativ ledelse av virksomheten

3. Presisering av prosjektansvaret, slik at vilkårene for gaven kan oppfylles, og at driften
kan dokumenteres overfor styret og Gjensidigestiftesen.
4. God økonomistyring.
5. Plan for driften
6. Plan for internkontroll
7. Plan for ettersyn og vedlikehold
8. Plan for sikkerhet
9. Pressekontakt/kommunikasjonsplan
10. Markedsføring
11. Rapporteringsrutine
12. Sluttrapport
Etter at Aslak hadde redegjort for sine tanker rundt prosjektet, og svart på diverse spørsmål,
forlot han møtet, og styret diskuterte videre.
Det ble enighet om at vi skal gå videre med prosjektet etter de linjer som Aslak har trukket
opp, og det var videre enighet om at Aslak engasjeres videre for å få på plass de planene og
beslutningene som er nødvendig for å komme videre med prosjektet. Han vil i sitt arbeid
samarbeide med styreleder, og styret i "seiling for alle".
Prosjektet er inne i sitt andre år, og full operativ drift kan ikke forventes før til neste år.
Det er allikevel helt nødvendig at driften blir betydelig utvidet i årets sesong i forhold til
fjorårets, og til det trenger vi person som kan ta det operative ansvaret for virksomheten. Et
slikt ansvar vil ofte kreve tilstedeværelse på dagtid, og kreve betydelig mer arbeid enn det
som kan forventes som dugnadsinnsats. Styret er derfor innstilt på å gi en rimelig godtgjørelse
til en person som kan ta på seg oppgaven. Det vil være innenfor Gjensidigestiftelsens vilkår at
det brukes av midlene til lønn.
Håkon tar kontakt med Aslak for videre fremdrift.
Sak 16 Trenerkontrakt
Det må lages en standardkontrakt for våre trenere.
Håkon utarbeider forslag i samarbeid med Johan.
Da sesongen er i gang gis de myndighet til og iverksett bruken av kontraktene
Sak 17 Sikkerhet
Oppmerksomheten om sikkerhet blir stadig viktigere, og styret vil derfor arbeide for gode
holdninger og mer kunnskap om dette. Styret gjør følgende vedtak:
1. Gruppeledere, trenere, arrangører skal i alle sammenhenger der det er naturlig
fremholde viktigheten av at sikkerhetsregler overholdes, og aktivt påpeke brudd på
disse.
2. Styret skal i samarbeid med gruppene arrangere sikkerhetskurs. Dette legges inn som
en del av årssyklusen, som en vinteraktivitet.
Nytt møte 18. mai kl. 18:30.

