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Ingen

Sak 46

Godkjenning av referat.

Sak 47

Gjennomgang av sommerens aktiviteter
Det har vært seilskole, to dagers seilkurs, sommercup i BB11, APL-Race week, utleie på
seilerhytta, vertskap på seilerhytta, St. Hansaften mm.
Vi kan bli litt bedre på informasjon om aktivitetene til Arendals Seilforening. Når noen har lyst til
å seile så bør det være lett å finne informasjon. Opplegget på seilerhytta på St. Hansaften var en
stor suksess, og kan være noe hele seilforeningen samler seg om.

Sak 48

Økonomi
Anett tok over som regnskapsfører i juni, og begynner nå å få god oversikt over økonomien i
foreningen. Vi har tatt i bruk et nytt regnskapsprogram. Neste styremøte så blir undergruppene
invitert inn til et møte der vi blant annet snakker om økonomistyring i foreningen.

Sak 49

Premier
Vi har fått bestilt opp premier slik at vi nå har et lite lager. Premiene er svært dyre og vi bør ta en
diskusjon om dette er en bærekraftig utvikling

Sak 50

Jollegruppa til Hove
På forrige styremøte så ga vi grønt lys til at jollegruppa skal flytte til Hove som en prøveordning.
Det viste seg at det var litt vanskelig å få til en avtale med Hove akkurat nå, men vi satser på å få
til å flytte til våren.

Sak 51

Invitere lederne av undergruppene til et møte
Vi må kalle inn undergruppene til et møte der vi informerer om økonomien i foreningen.
På samme møte så bør vi snakke om APL-race week. NOV/APL er den største til ASF, og de siste
årene så har denne gruppa vært drevet av 2 personer. Det har også vært vanskelig å få folk til å
stille opp å seile, og ellers stille opp .
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VI kaller inn undergruppene til neste styremøte for informere om økonomi og for å sette med en
gruppe som kan arbeide med APL-Race week.
Neste styremøte blir på Hove 18.09.2017

Sak 52

Utstyr på Hove
I forbindelse med prosjektet Seiling for alle så ble det kjøpt inn noen katamaraner. Vi har
ikke klart å finne noen personer som er villige til å ta ansvar for å holde den aktiviteten i
gang, og det er stort etterslep på vedlikehold på båtene. De siste årene så har de også
ligget ute hele vinteren uten særlig ettersyn.
Vi skal se over båtene i forkant av neste styremøte, og se hva som må repareres. VI vil
deretter forsøke å selge båtene, og heller investere dette i en båttype som
seilforeningen har kapasitet til å drifte.

Sak 53

Seilsportligaen
3 av 4 runder i seilsportligaen er ferdig, og så langt har resultatene variert. Det ser imidlertid ut
som at ASF begynner å bli kjent med båttypen, og forrige runde ble vunnet av Arendals
Seilforening.
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