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Referat Styremøte nr. 6-2017  

Møtedato: 18.09.2017  

Møtested: Hoveodden.  

Referent: Inge 

Tilstede: Inge 

Anett 

Bjørn 

Morten 

Anne 

Anders 

Eivind, Feda, Eilert og Johan,  

Forfall: 
 

Ole Richard 

   

 Denne gangen var det et utvidet styremøte, der undergruppene var invitert inn 

for snakke litt om av styret tenker fremover, og for å ha en god dialog i forkant av 

årsmøtet 2018. Hovedsakene på styremøtet var økonomi, og NOV-Race week.   

Sak 54 Godkjenning av referat.  

 Utgikk på grunn av utvidet styremøte 

Sak 55 Gjennomgang av katamaranene 

 Vi hadde en rask gjennomgang av katamaranene før det utvidete styremøtet 

begynte. De trenger vedlikehold, og de blir brukt svært lite. Styret kommer til å 

gå inn for å sette de i stand og selge de.   

Sak 56 Velkommen til utvidet styremøte.  

 Inge ønsker velkommen til utvidet styremøte, og tar en rask gjennomgang av 

ståa så langt i 2017, og gjennomgår agendaen for møtet.  

 -Status 2017, Planlegging av neste sesong, Utvidet årsmelding mm, årshjul 

Sak 57 Økonomi 

 Anett tar en gjennomgang av regnskapet så langt, og viste frem utdrag fra det 

nye regnskapsprogrammet.  

 Vi begynner å få god oversikt over pengestrømmen i ASF, og i forkant av neste 

årsmøte så skal undergruppene være med å planlegge å sette opp ett budsjett 

for 2018. Dette skal være klart i god tid før årsmøtet.  



2017-09-18_ASF-styret_Referat.docx Side 2 av 2 

 

Sak 58 APL Race-week 

 Anett tar en gjennomgang og viser frem utdrag fra det nye 

regnskapsprogrammet.  

 Vi begynner å få god oversikt over pengestrømmen i ASF, og i forkant av neste 

årsmøte så skal undergruppene være med å planlegge å sette opp ett budsjett 

for 2018 

Sak 59 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 på dugnad.  

 Det ble bestemt at det skulle settes ned en arbeidsgruppe på syv personer med 

denne fordelingen.  

 Tur og Hav:  2 personer 

 BB11:   2 personer 

 Jollegruppa: 1 personer 

 Seiling for alle:  1 personer 

 Styret:  1 personer 

 

 Mandatet til gruppa blir først og fremst å sørge for at APL Race week får en god 

forankring i hele Arendals Seilforening. I tillegg kommer oppgaver som 

planlegging og gjennomføring av selve arrangementet. Det viktigste er i første 

omgang å få satt ned en arbeidsgruppe. Undergruppene får frist frem til 1. 

oktober med å komme med en person som er villig til å sitte i denne 

arbeidsgruppa.  

   

  

Sak 52  Undergruppene informerer. Undergruppene fortalte kort om sesongen så langt.  

 

Referent:  Inge Roppen 

 


