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Referat Styremøte nr. 8-2017  

Møtedato: 27.11.2017  

Møtested: Gjestehavna.  

Referent: Inge 

Tilstede: Inge 

Bjørn 

Morten 

Anne 

Ole Richard  

Forfall: Anett 

   

 Vanlig styremøte på Gjestehavna. Båtene er stort sett på land, og planleggingen 

av neste sesong er i full gang. Neste styremøte blir 11.01.2018 kl 18:30 

Sak 72 Godkjenning av referat.  

  

Sak 73 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, 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. Inge kaller inn til et møte 

11.12.2017 

 

 

Sak 74 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.  
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 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.  

 Vi bør ha et styremøte i begynnelsen av Januar. Mandag 08.01.2018. Inge kaller 

inn.  

 Vi tar utgangspunkt i den forrige strategiplanen.  

Sak 75 Økonomi 

 VI bør sende ut status av pengeforbruket så langt. Undergruppene som har brukt 

mer enn de har fått i budsjettet for 2017 må begrunne dette.   

 Det bør også lages retningslinjer for hva Arendals Seilforening skal dekke, og hva 

Arendals Seilforening ikke skal dekke. Undergruppene bør inviteres med på en 

prosess i forkant av årsmøtet for å lage et ansvarlig budsjett for 2018.  

 

Sak 76 Seilsportligaen 

 Det er tid for evaluere årets seilsportliga, og starte planleggingen av en ny runde.  
 Morten og Allan tar initiativ til et evalueringsmøte i begynnelsen av Januar. 
 

Sak 77 Rydding av kontor 

 Vi fikk ryddet kontoret, og det ble veldig bra.   
 

Sak 78  Bredband 

 Vi hører med jollegruppa om de er interessert i å ta dette. 
Sak  79 Forsikring 

 Ole Richard har hentet inn tilbud på forsikring. Vi kan spare en del på å bytte 
forsikringsselskap. Hvis det viser seg at det er lønnsomt flytter vi forsikringene.  

  
Sak 80 Hovdan skagen race 
 ASF har fått tilbud om være med å arrangere Hovdan Skagen race. Det takker vi 

ja til.  
 
Sak 81 Seilsportligaen 
 ASF har fått tilbud om være med å arrangere Hovdan Skagen race. Det takker vi 

ja til. Hvis Arendals Seilforening får tilbud om å arrangere seilsportliga i 2018, så 
takker vi ja til det. Det skal være et møte på Havnegården 04.12 om dette.  

 
Sak 82 Katamaranene 
 Vi tar en dugnad på katamaranene den 02.12 kl 12:00 for å pakke ned 

katamarane for vinteren 
 
 
Referent:  Inge Roppen 

 


