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Pb. 51, 4801 ARENDAL
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www.asf.no

Vanlig styremøte på Gjestehavna. Vi begynner å få god oversikt over regnskapet
for 2017, og begynner å planlegge 2018. Neste styremøte blir 05.02.2018 kl
18:30
Sak 83

Godkjenning av referat.
http://dokumenter.asf.no/ASF-styret/2017-11-27_ASF-styret_Referat.pdf

Sak 84

Apl race- week
Det har blitt satt ned et utvalg utvalg som består av medlemmer fra
undergruppene. Mandatet til gruppen var å forankre APL-Race week i
undergruppene, og planlegge hvordan APL-Race week kan revitaliseres
De som sitter i denne gruppa er Jørn Vevstad, Eivind Speikland, Christian Eimind,
Ole Richard Mortensen og Morten Knudsen.
Gruppa har allerede hatt noen møter, og treffes hver 14. dag for videre
planlegging

Sak 85

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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Vi tar utgangspunkt i den forrige strategiplanen, og fordeler arbeid ut ifra dette.
Det er utfordrende å finne en felles plattform som kan gi felles føringer for alle
undergruppene.
http://dokumenter.asf.no/aarsmote/Strategiplan_2011-2016.pdf
Sak 86

Økonomi
Undergruppene har i stor grad holdt seg til budsjettet som årsmøtet la til grunn.
Det bør også lages retningslinjer for hva Arendals Seilforening skal dekke, og hva
Arendals Seilforening ikke skal dekke.
Vi tar utgangspunkt i økonomireglementet til ASF: Dette må presiseres enda mer.
Hva er det ASF skal bruke penger på og ikke?
Vi bør også lage et realistisk budsjett med klare føringer, som er lett å forholde
seg til for undergruppene.
http://dokumenter.asf.no/skjema/Okonomireglement_2015-06-15.pdf

Sak 87

Seilsportligaen
Det er tid for evaluere årets seilsportligaen, og starte planleggingen av en ny
runde. Årets plass ble berget med et nødskrik, og vi må avklare forventningene
med tanke på neste år. Neste år så bør vi i større grad knytte til oss skippere som
administrer laguttak. Styret sin rolle blir i større grad å legge til rette og hjelpe til
med det praktiske. ASF har som kjent fått æren av å arrangere finalen i
seilsportligaen neste sesong.

Sak 88

Utgifter regattakontor
ASF leier kontor av Arendal Havn, og vi har hatt et møte med Arendal Havn for å
diskutere samarbeidsavtalen som ble skrevet i 2014. ASF har hatt stor glede av å
låne møterommet, men kontoret har i stor grad vært brukt som lager. Vi har i
ryddet kontoret, og prøver å finne låsbare kontorskap som i større grad gjør det
mulig for Arendal Havn å bruke kontoret til flere formål.

Sak 89

Hovdan Skagen race og seilsportligaen.
Styret henvender seg til Tur- og hav for å få komme på årsmøtet for å informere
om Skagen race og seilsportligaen.
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Årsmøtet
Vi må begynne planleggingen av årsmøtet 2018. Årsmøtet vil følge samme malen
som i fjor.
http://asf.no/dagsorden-og-sakspapirer-til-arsmotet-2017/
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Årshjul regnskap
Anett har laget et utkast til årshjul for regnskapet i ASF. Det er en svært stor jobb
som er gjort, og som vil gjøre det enklere å følge opp ulike frister.
https://1drv.ms/x/s!AkuK8-t-VTEDllPLChCuTM1lzEDH
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Seilerhytta
Vi ønsker å fremskynde datoen for å reservere seilerhytta til 1. januar. Dette er
på grunn av at vi har stor pågang av folk som ønsker å leie seilerhytta. Seilerhytta
er en solid inntektskilde for ASF. Vi ønsker å øke prisen på leie av seilerhytta til
5500 for ikke medlemmer, og 2500,- for medlemmer hvis de vasker selv. Vi øker
havneavgiften til 50,- kroner i vertskapsukene for medlemmer.

Sak 93

Årsmøte
Det blir årsmøte onsdag 14. mars kl 19:00

Referent:

Inge Roppen
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