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Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS
Ole Richard Mortensen (olerichardmortensen@gmail.com) (olerichardmortensen@gmail.com); "siri.vevstad@vegvesen.no"; Anders Aanonsen (anders.aanonsen@sitepartner.no); "eivind@feragen.no"; akak@hotmail.com; Bjorn.Fossestol@macgregor.com
Johan Nyland (johan.nyland@live.no); Anett Eidesund (Anett.Eidesund@grimstad.kommune.no); ogselaas@online.no; Feda Grebovic (fedagr@gmail.com); kristian.eimind@gmail.com; jvevstad@online.no;
vierli@online.no; Gro Vale
RE: Styremøte Arendals seilforening
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Hei
Bra oppstartsmøte på tirsdag
Oppdatert handlingsplan og en møte plan
Fortsetter på den veien som er blitt staket ut med å involvere alle undergruppene samt og skape felles arrangementer som St Hans feiring , felles avslutning og felles
styremøte med under gruppen
Sender dette til ledere av alle undergruppene samt til deltagerne på klubbkonferansen
Legger ved hver av oppsummeringene som er blitt gjort og en felles på klubb bygging
Presentasjonen klubb bygging står sentralt i tillegg
Målet skal være å få frem en positiv nyhet pr måned utover som vi kan flagge høyt
Seilerhilsen
Morten

Hei,
Første styre møte etter årsmøte

Styre møte- Hovedstyre skal støtte og bygge opp under aktivitetene i undergruppen
                      Vektlegge å bygge felles identitet
Lage plan og avklare roller
Administrative tiltak
Postboks-                        Henter post 1 gang pr uke                                        Anne
                                          Fakturaer få til overgang til elektronisk email-     Anders
Møteplass Gjestehavn- Anskaffe reoler med 40cm dybde-                           Anne
                                          Henge opp bilder og profilering i trappeoppgang Anne
Nøkkel til gjestehavnen- Anskaffe nøkkel boks med kode                             Anders
Sponsoravtalen med APL – Skrive inn kommentarer for 2018                     Morten
Nettside og redigering-   Avklare handlingsrom og redigering Johan         Morten
Brønnøysundregister-     Oppdatere oversikter etter årsmøte                    Morten
Alt inn-                                Melde inn medlemsstatus pr 1.1.18                     Morten

Hoved funksjoner
Ole Richard- Koordinering av større foreningsarrrangementer og seilsportsligaen
Bjørn- Kortsiktig få til økede inntekter til Brattholmen, søknader , støtte – hjelpe Ole Gunnar og hyttestyret med bryggeutskiftning
Anne- Arbeid med å bygge felles profilering Seilerhytta/Gjestehavnen
            Profilere alle undergruppene- hver mnd. en positiv nyhet starter med vedlagt informasjon fra Klubbkonferansen 17 og 18 okt.
Siri-    Jobbe med rekruterings prosjekter på tvers i foreningen- kople ressursene sammen
Eivind- Koordinere og være ressurssamler til de store arrangementene og få Seilsportsliga laget opp å gå
Anders- Økonomi oppfølging inn i styret og jobbe med rekrutering/profilering sammen med Siri/Anne

Klargjøre plan for møter vår og høst
Oppdatert plan i Excel arket
Rapport fra Arrangements gruppe
Arrangementer under planlegging BB 11 NM, APL Race 28-29 juli og arrangement m J 70 under Arendalsuken
Største arrangementet blir finalen i Seilsportsligaen
Neste møte i arrangementsgruppen tirsdag 10 april kl 17
Kortsiktig handlingsplan, Hyttekomite, styrkes-Anleggsmidler
1. Bjørn tar kontakt med Ole Gunnar og hjelper til med å skaffe ytterligere inntekter for å bytte ut bryggene
2. Plan for sommer verter- innstilling skal komme fra Hyttestyret
3. Felles arrangement St hans feiring og felles avslutning
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Morten
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