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Referat Styremøte nr. 11-2018  

Møtedato: 26.02.2018  

Møtested: Gjestehavna.  

Referent: Inge 

Tilstede: Inge 

Bjørn 

Morten 

Anne 

Ole Richard  

Anett 

Feda, Eilert, Johan 

Forfall: Anne, Eivind 

   

Utvidet styremøte med tanke på årsmøtet 2018. Vi hadde en gjennomgang av 

regnskap for 2017, budsjett for 2018, og ellers en liten gjennomgang av hvilke 

saker som styret har tenkt å ta opp. Det har ikke kommet inn store saker fra 

undergruppene.   

Sak 102 Informasjon om regnskap og budsjett 

 Det var en liten presentasjon av regnskapet for 2017. Undergruppene har i stor grad 

holdt seg til budsjettene sine, og de har kommer med innspill for budsjett 2018. Anett 

ser på dette og laget et forslag til budsjett som skal legges frem for årsmøtet.  

 

Sak 103 Regnskapsansvarlig i ASF  

 Anett ønsker å tre ut av styret i og med at hun skal bli leder i BB11-gruppa. Anett 

har lagt ned mye arbeid med regnskapet, og ønsker å fortsette med dette til 

tross for at hun ikke sitter i styret.  

 Vi diskuterte ulike løsninger som gikk ut på styret og eventuelt lederne i 

undergruppene kunne få lesetilgang til regnskapsprogrammet. I tilfelle 

spørsmålet om habilitet kommer opp så ønsker styret at det skal være full 

åpenhet om hvilke disponeringer som gjøres.  

  

Sak 104 Innhenting av tillatelse til å gi videre personlig informasjon.   

 Maritim ønsker å ha tilgang til medlemslistene til ASF, for å kunne legge dette inn 

i sitt system. Dette for å forenkle og holde oversikt over hva medlemmene i ASF 

handler. De ønsker at rabatten skal være eksklusiv for medlemmene i ASF.  
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 -Vi må legge finne en løsning som gjør at medlemmene kan gi samtykke, eller 

ikke når de betaler kontigenten sin.  

 

Sak 105 Utbedring av seilerhytta    

 Ole Gunnar hadde laget et overslag på ulike utbedringer på seilerhytta. Noen er 

nødvendige og andre kan ses over flere år. De mindre tingene kan tas over 

driftsbudsjettet, men styret ønsker å innhente fullmakt fra årsmøtet til bruke 

inntil 150 000,- av Brattholmenfondet til å utbedre bryggeanlegget.  

   

 
 
 
Referent:  Inge Roppen 

 


