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Referat Styremøte nr. 1/2016  

Møtedato: 16. mars   

Møtested: Møterom Arendal Gjestehavn 

Referent: Håkon 

Tilstede: Håkon 

Ole Richard 

Inge 

Einar (vara) 

Anders (vara) 

 

Forfall: Marianne 

Johan (har trukket seg) 

 

Sak 1 Oppfølging av årsmøtet  

Forslag til protokoll gjennomgått og ferdigstilt. 

Forslag fra Eivind Berg til vedtakstekst vedlegges Protokollen. 

 Einar tar protokollen med til Siri og Aslak for signering. 

Sak 2 Konstituering av styret og gruppeledere 

Styrefunksjoner som leder, nestleder, kasserer, øvrige styremedlemmer og 

varamedlemmer følger av årsmøtets valg.  

Hovedansvar innen styret ble fordelt slik: 

 Ole Richard tar ansvar for medlemsregisteret og seilsportsligaen 

 Inge tar ansvar for nettsidene, evt. sammen med Johan 

Gruppeledere: 

 Tur og hav:  Feda Grebovic fedagr(at)gmail.com 

 BB11: Eivind Berg  eiviber2(at)outlook.com  

 Jollegruppa: Johan Nyland johan.nyland(at)live.no 

 Seiling for alle: Anders Aanonsen  anders.aanonsen(at)sitepartner.no 

 Seilerhytta: Torstein Melhus Torstein.Melhus(at)ae.no 
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Sak 3 Seilsportsligaen 

 Ole Richard koordinerer oppgavene, og holder styret oppdatert. 

 Årsmøtet har satt ramme for prosjektet på kr 50 000, som det er forutsatt at gruppen 

skal skaffe selv ved sponsorinntekter. Sponsorarbeidet må koordineres med Jon Arnold 

for å unngå å ødelegge for andre sponsorer som foreningen tradisjonelt har benyttet. 

 Sponsoravtaler  sendes Marianne for fakturering. 

 Ellers må prosjektet finne en hensiktsmessig måte å forvalte, og dokumentere sine 

inntekter og utgifter, i samarbeid med Marianne. Styret foreslår egen konto i 

regnskapet. 

Sak 4 Grundig cup 

 Inge orienterte: En type ligaseiling med J-70-båter som kommer med arrangementet. 

Det skal seiler i 4 byer, og Arendal er én av dem. 

Arrangementet i Arendal legges inn i NOV-Race Week. 

Sak 5 Økonomiforvaltning 

 Vi vil nå implementere økonomireglementet, slik at alle kjøp som hovedregel må legges 

ut for av kjøperen, og refusjon kreves på fastsatt skjema. Ved større innkjøp gir 

kassereren forskudd, eventuelt avtaler gruppelederen kreditt.  

 ESSO Havstad skal bare godkjenne kredittsalg til foreningens båter (SAFE'en, og RIB'ene). 

Ved større arrangementer gir vi eventuelt ESSO Havstad beskjed om at det kan selges på 

kreditt til flere. 

Sak 6 evt. Pinseleir 2016 

 Styret ønsker at det også i år holdes pinseleir for joller og brett, og ber Jollegruppa og 

Seiling for alle om å samarbeide om dette. Inge tar initiativ overfor gruppene. Invitasjon 

bør komme ut raskt. 

Sak 7 evt. Sommerkurs 2016 

 Styret ønsker at Jollegruppa og Seiling for alle samarbeider om sommerkurs og 

sommerskole, og lager et opplegg som blir et godt og variert tilbud til barn og ungdom, 

med mye gøy! 

Sak 8 evt. Fryktlausfestivalen  

 Variert festival som skal arrangeres på Hove med musikk og aktiviteter for ungdom. 

Anders tar kontakt med festivalen for å avtale evt. samarbeid med ASF. 
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