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Referat Styremøte nr. 1 - 2017  

Møtedato: 20.03.2016  

Møtested: Møterom Arendal Gjestehavn 

Referent: Inge Roppen 

Tilstede: Inge Roppen, Ole Richard Mortensen, Anders Nordberg 

Aanonsen, Bjørn Fossestøl, Anett Eidesund og Morten 

Knutsen 

 

Forfall 
Anne Kjøge 

 

Sak 1 Seilsportligaen 

 Asf har meldt på lag til seilsportligaen 2017. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal 

arbeide med seilsportligaen.  

Sak 2 Referat årsmøtet 

 Protokollen fra årsmøtet 2017 ble gjennomgått. Protokollen er klar til å skrives under.  

Sak 3 Gjennomgang regnskap/budsjett 

 Marianne er ute av styret, noe som betyr at vi må finne en ny løsning rundt 

regnskapsfører/kasserer funksjonen. Marianne fører fortsatt regnskapet, mens 

Anett tar over som kasserer. De lager en matrise på arbeidsfordelingen.  

Sak 4 APL-Race week 

 Er under planlegging. Det er mulig at H-Båt NM blir en del av APL-Race week 2017.  

Sak 5 Pinseleiren 2017 

 Er under planlegging. I år kommer også RS Feva til delta.  

Sak 6 Seilting 2017 

 Inge og Anne reiser inn til seilting for ASF. Det skal også være et infomøte om 

seisportligaen.  

Sak 7  Bruk av samarbeidsverktøy i styret 

Styret kommer til å bruke One-drive for deling av dokumenter, sakslister ol. Det vil også 

bli oprettet en lukket Facebook-gruppe for intern kommunikasjon.  

Sak 8  Økonomiutvalg  

Det bør lages et eget økonomiutvalg som kan arbeide med hvordan man kan øke 

inntektene i ASF. Gruppen bør arbeide opp mot aktuelle sponsorer, arrangementer som 

kan gi inntekter til foreningen. 
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Sak 9   Nøkler til møtelokalet 

Det er hensiktsmessig at Einar og leder har ett sett med nøkler hver.  

Sak 10  Info fra undergruppene  (Innføres som fast punkt på styremøtene). 

 Vipps Bedrift for ASF er nå klar til bruk. Alle undergruppene har fått hvert sitt nummer. 

Er søkbar i Vipps ved å Søke på Arendals Seilforening. Her fremgår også Vipps-

nummerne til alle gruppene.  

 NM H-båt vil arrangeres under APL hvis alt går etter planen 

 NM Slalåm brett. Vi planlegger også å arrangere brett NM 16-17 september 2017. 

 SM for joller og brett. Arrangeres 23-24. september. Kommer også til å telle som NC4 

for E-jolle. 

 Oppdateringskurs for dommere og arrangører. Kristian og Johan deltok på seminar 4 i 

Tønsberg i går 18. mars. 

Utlån av utstyr til pilot Leirskole. Asf låner ut nødvendig utstyr til dette.  

Sak 11  Bytting av vara og styremedlem i styret 

Anett og Bjørn byttet plass i styret slik at kasserer blir en del av styret, slik vedtektene 

forutsetter.  

Sak 12 Politiattester 

 Alle trenere bør ha politiattest. Anne følger dette opp videre.  

 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

Sak 13 Førstehjelpskurs 

Vi bør ha en fast rutine der alle trenere gjennomgår førstehjelpskurs hvert år.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

