Arendals Seilforening

Referat Styremøte nr. 7-2017
Møtedato:

23.10.2017

Møtested:

Gjestehavna.

Referent:

Inge

Tilstede:

Inge
Anett
Bjørn
Morten
Anne
Ole Richard

Forfall:

Anders

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

Vanlig styremøte på Gjestehavna. Båtene er stort sett på land, og planleggingen
av neste sesong er i full gang. Neste styremøte blir 20.11.2017 kl 18:00
Sak 61

Godkjenning av referat.
http://dokumenter.asf.no/ASF-styret/2017-09-18_ASF-styret_Referat.pdf

Sak 62

Retningslinjer hyttekomiteen
Det er behov for retningslinjer hyttekomiteen. Anett har laget et utkast årshjul
som viser alle arbeidsoppgavene som skal gjøres på seilerhytta i løpet av en
sesong. Anett tar dette videre til hyttekomiteen. Anett har også laget
retningslinjer for vertskapet, og tar dette opp i hyttekomiteen.
Inge tar kontakt med lederen av hyttekomiteen for å høre om videre planer.

Sak 63

Opprette utvalg APL-race week
Det ble bestemt på forrige styremøte at det skulle opprettes et nytt utvalg som
besto av medlemmer fra undergruppene. Mandatet til gruppen var å forankre
APL-Race week i undergruppene, og planlegge hvordan APL-Race week kan
revitaliseres
Det har kommet inn på Jørn Vevstad, Are Haslund, Eivind Speikland, Christian
Eimind, Ole Richard Mortensen og Morten Knudsen.
Arbeidsgruppa kaller inn alle representantene i komiteen for å legge planer for
videre arbeid. Gruppa konstituerer seg selv.
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Sak 64

Handlingsplan
Det forrige styret ble utfordret til å lage en handlingsplan for ASF, og oppgaven
ble gitt videre til det nye styret av årsmøtet.
Vi må lage retningslinjer som sier noe om hvilke føringer seilforeningen skal ha i
forhold fordeling av midlene i ASF, og hva som blir viktig for ASF å arbeide med i
årene som kommer. Dette må handlingsplanen si noe om, og gi føringer.
Morten ser på ulike måter å gjøre på dette, og lage utkastet til et rammeverk for
en handlingsplan. De øvrige medlemmene oppfordres også til å komme med
innspill.

Sak 65

Økonomi
Kort gjennomgang av status i foreningen. ASF har en anstreng økonomi for
tiden, og det ble diskutert om hvordan midlene bør fordeles.

Sak 66

Likes
VI kommer til å bruke sosiale medier aktivt i løpet av vinteren med tanke på å få
flere «likes». Dette blir viktig fremover med tanke på rekruttering.

Sak 67

Seilsportligaen
Det er tid for evaluere årets seilsportligae, og starte planleggingen av en ny
runde.
Årets plass ble berget med et nødskrik, og vi må avklare forventningene med
tanke på neste år.
Morten og Allan tar initiativ til et evalueringsmøte innen utgangen av november.

Sak 68

Rydding av kontor
Kontoret som ASF disponerer skulle ha vært ryddet.
Vi tar et skippertak på neste styremøte, og møter en halv time før.

Sak 69

Vasking av seilerhytta

Sak 70

Vi hører med jollegruppa om de er interessert i å ta dette.
Bredband

Sak 71

Referent:

Vi har fått tilbud om mobilt bredband fra Telenor med tanke på bredband på
Brattholmen. 4
Vi innhenter tilbud fra flere tilbydere.
Forsikring
Vi innhenter flere tilbud på forsikring
Inge Roppen
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