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Referat Styremøte nr. 8  

Møtedato: 12. oktober, 2015  

Møtested:  Møterom Arendal gjestehavn 

Referent: Håkon  

Tilstede: Håkon 

Ole Richard 

Marianne 

Einar 

Kristin  

Johan (vara)  

Forfall: Terje (vara) 

Sak 36 Gjennomgang av økonomi 

Marianne ga en rask overblikk over økonomien. 

 Medlemskontingent så langt: kr 125 000 

 VM-E-jolle går i balanse 

 Nov gir stort overskudd (sette hen til hva vi mottar i sponsorstøtte) kr 191 000 

 Går mot et underskudd 

 God likviditet 
Vi må vurdere inntektsmulighetene møye fremover da det er grunn til å anta at støtten 
fra NOV kan bli redusert eller helt fall bort. Treneravgifter, deltakeravgifter, kursavgifter 
må vurderes innført/øket. Konkrete beslutninger om dette tar vi senere, evt. forbereder 
for årsmøtet 

 
Sak 37  Kurs 

 Båtførerkurs ungdom 
Einar undersøker lokaler/instruktører, og vurderer evt. forholdet til 
Redningsselskapet 

 Båtførerkurs voksne 
Einar undersøker lokaler/instruktører, og vurderer evt. forholdet til 
Redningsselskapet 

 VHF-kurs 
Einar undersøker lokaler/instruktører 

 ICC-kurs 
Ole Richard undersøker mulighetene, bl.a. med Thomas Nelsson 

 Arrangørkurs 
Håkon kontakter Kretsen 

 Dommerkurs 
Behov for Dommer 2-kurs, Håkon kontakter kretsen 

 Regel- og taktikkurs  
Dekkes evt. av ICC-kurset 

 Inspirasjonskveld for jolleseilerne  
Dekkes av ICC-kurset, evt. hyggekveld for seilerne med en av våre fremstående 
seilere. 
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Sak 38 Foredrag/Medlemsmøte  

Vi gir innspill til "tur og hav" 

Sak 39 Invitasjon til NSFs klubbkonferanse  

Einar og Johan gis anledning til å delta 
(I ettertid er kurset blitt utsatt til neste år.) 

Sak 40 Møte med undergruppene 

Tema:  

 Plan for vinter 

 Plan for sesongen 2016 

 Forberedelse til årsmøte 

Sak 41 Eventuelt (fra Einar) 

Det innledes samtaler med Canal Street/ Mads Aronsen for å se på et mulig samarbeid. 
Det kan dreie seg om "seilerpass" for NOV-deltakerne og bruk av for eks. seilerhytta til 
konserter eller representasjon, båtturer for artister m.m. 

 
 

Nytt styremøte 16. november. 
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