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Referat Styremøte nr. 3  

Møtedato: 9. mai 2016  

Møtested: Møterom Arendal Gjestehavn 

Referent: Håkon 

Tilstede: Håkon 

Ole Richard 

Inge 

Einar (vara) 

Forfall: 

 

 

 

Marianne 

Johan (har trukket seg) 

 Anders (vara) 

 

Sak 9 Champions league 

 Vi deltar, Ole Richard melder oss på. 

 Utgangspunkt for laguttak er laget som vant i Ålesund 

 Ole Richard følger laget 

Sak 10 Kontingent 

 Inge, Ole Richard har møte med Johan for detaljer vedrørende utsending av 

kontingent 

 Håkon går gjennom medlemslisten for retting av adresser, m.m. 

Sak 11 Medlemsfordeler 

 Einar undersøker mulighetene for å oppnå medlemsrabatter i lokale sports- og 

utstyrsforretninger. 

Sak 12 Agderposten – Det skjer 

 Agderposten har invitert til møte om sin nye tjeneste "Det skjer". 

 Ingen fra Styret har anledning til å møte. 

 Vi ønsker å benytte oss av tjenesten, som innebærer en mer direkte mulighet til 

å publisere arrangementer.  

 Vi får lære det på annen måte. 
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Sak 13 Hjemmesiden fungerer dårlig for tiden 

 Det arbeides med saken. Årsmøteprotokollen er ikke lagt ut, fordi den krever en 

funksjonalitet som for tiden ikke er tilgjengelig. Inge følger opp. 

Sak 14 Plan for Seilerhytta 

 Hyttestyret ønsker seg en flerårig plan for Seilerhytta:  

 Hva må gjøres, hva bør gjøres, hva kan gjøres. 

 Einar og Håkon tar en gjennomgang med Torstein. 

Sak 15 Seilerfest/vårfest/åpningsfest? 

 Styret finner det vanskelig å få til åpningsfest, da gruppene i varierende 

utstrekning har sine egne markeringer av sesongstart, og jolleseilerne er på reise 

nesten hver helg på våren. 

 Vi lager Seilerfest "Seilingens dag". 

Sak 16 Seilingens dag, den 20. august 

 Vi vil også i år markere seilingens dag, NOV var fornøyd med eksponeringen i 

2015. Håkon undersøker muligheten for bruk av Pollen og Langbrygga, som i fjor. 

  

Sak 17 Landbasert anlegg 

 Styret vil vurdere ny organisering av arbeidet for å utvikle et landbasert anlegg, 

hvor jolleseilingen og brettaktiviteten sees i sammenheng, med Hove som 

grunnlag. Det arbeides videre med dette.  

 Vi forsøker å innvolvere Christoffer Lyngvi og Carsten Hopstock i arbeidet. 

 

 

 


