Arendals Seilforening

Referat Styremøte nr. 2-2017
Møtedato:

24. april 2017

Møtested:

Møterom Arendal Gjestehavn

Referent:

Inge

Tilstede:

Inge
Ole Richard
Anett
Bjørn
Anne
Anders
Morten

Forfall:

Org. nr. 976 748 646
Pb. 51, 4801 ARENDAL
E-post: leder@asf.no
www.asf.no

Ingen

Sak 14

Godkjenning av referat.

Sak 15

Gjennomgang av fordeling av vertskapsuker.
4 av ukene er fordelt av hyttekomiteen, og tre av ukene er fordelt av styret i henhold til
reglementet.

Sak 16

Seilsportligaen
Det ble nedsatt en gruppe som skulle arbeide med seilsportligaen. De har hatt et møte,
og på onsdag så skal det være et infomøte på Havnegården.
http://asf.no/2017/04/onsker-du-a-vaere-med-pa-seilsportligaen-2017/

Sak 17

Økonomi
Fast punkt på hvert styremøte fremover. Avdelingsvis regnskap har gitt oss en bedre
oversikt over inntekter og utgifter i ASF. Vi må legge opp til en tett oppfølging av
økonomien i undergruppene i 2017.

Sak 18

Økonomiutvalg
Det bør settes ned en gruppe som kan arbeide mot sponsorer og arrangementer som
kan øke inntektene i ASF.

Sak 19

Fordeling av arbeidsoppgaver
Aktivitetene i ASF er avhengig av ildsjeler. Vi må passe på at arbeidsoppgavene blir
fordelt slik at arbeidet blir bedre fordelt.

Sak 20

Info fra undergruppene
Jollegruppa: Det er oppstart av treninger denne uka. Jollegruppa har fått båtlån fra AustAgder seilkrets, og på søndag skal 2 stk RS-Fevaer hentes i Moss. Norsafen og ASf-Riben
er satt på vannet.
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Påmelding til nybegynnerkurs er ute nå. Opplegget for Pinseleiren er klart.
Det blir nybegynnerkurs i Kilsund.
Brattholmen: Det var en vellykket dugnad forrige uke, med litt lite oppmøte. Har søkt
om ny livbøye til Brattholmen.
BB11: Stor aktivitet, de skal sjøsette båter på torsdag
Maritim Mestring: Har kjøpt to båter, og forhandler om flere båter. De hadde et fint
infomøte forrige uke.
NOV: Det blir H-båt NM under NOV race week. Ole Richard følger opp.
Tur og Hav: Starter opp neste onsdag
Seiling for alle starter opp i begynnelsen av mai.
Sak 21

Samarbeid med hovedsponsor NOV
VI skal ha en gjennomgang sammen med NOV om aktivitetene i 2016, og planene for
2017

Sak 22

Vedr. politiattester
Alle trenere og voksne som arbeider med barn og unge i ASF skal ha politiattest. Det
arbeides med saken

Sak 23

Livredningskurs
Det blir livredningskurs for alle trenere i ASF
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