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Anne

Sak 24

Godkjenning av referat.

Sak 25

Gjennomgang Maritim Mestring
Eilert og Aslak hadde en gjennomgang av Maritim Mestring så langt. De har kjøpt 4
Expresser, og reparert hengeren. De har leid lokaler på Halsatangen og der vil det være
mulig å leie plass for andre interesserte i ASF. Maritim Mestring ønsker å få en nøkkel til
seilerhytta. De arbeider med å få Alfamannen til å komme til Arendal for å holde et
foredrag, og vil bruke Expressene til dette. De arbeider videre med å få flere
ungdommer inn i prosjektet

Sak 26

Bensin
Esso på Havstad er stengt, og vi har ikke klart å finne en lignende løsning der man kan
fylle bensin og skrive regningen på Arendals Seilforening. Inntil videre så løses dette med
personlige utlegg.

Sak 27

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 28

Økonomiutvalg
VI arbeider videre med økonomiutvalg.

Sak 29

Fordeling av arbeidsoppgaver
Det bør lages en liste over alle oppgaver som skal gjøres i seilforeningen, og spesielt i Jollegruppa,
slik at det blir en bedre fordeling av arbeidsoppgavene. De som bruker båtene må ta ansvar for
vedlikehold. Det bør lages et skriv om ansvar og arbeidsoppgaver i forhold til båtene.
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Sak 30

Gave fra Cleanworld
Morten Markus som er styreleder ønsker å støtte RS-Feva gruppa i ASF med 10 000,- kroner.

Sak 31

Gave fra Losfondet
Fevaprosjektet ble trukket ut blant 150 søkere, og fikk 40 000,- til nedbetaling av en RS-Feva. Det
betyr at 70 000, av 80 000,- av egenandelen allerede er nedbetalt.

Sak 31

Livredningskurs
Det blir livredningskurs for alle trenere i ASF

Sak 32

St. Hans aften på seilerhytta
Vi ønsker å lage et opplegg på seilerhytta for alle medlemmer på St. Hansaften.

Sak 33

Oppslag på seilerhytta
BB11-gruppa får henge opp oppslag på seilerhytta, og vi oppfordrer alle undergrupper til
å lage en lignende presentasjon.
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