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Forord 
 

 
Handlingsplanen er et svært omfattende dokument som ikke nødvendigvis må leses fra 
første til siste side, men kan brukes som et oppslagsverk for å sjekke de områdene man har 
behov for. 
 
Handlingsplanen er ment å være et veiledende dokument som skal stake ut den langsiktige 
kursen og hjelpe oss til å jobbe systematisk  
 
Handlingsplanen skal gi oss en samlet oversikt over alle våre planer og aktiviteter for 
perioden, vise våre mål, hvor vi står i dag og hvilke tiltak vi planlegger å gjennomføre for å 
innfri målene.  
 
Når vi setter oss så klare og ambisiøse mål, er det svært viktig at målene ikke nås grunnet 
en periode med kunstig høy aktivitet, men er vedlikeholdsbare over tid, basert på de 
retningslinjer og mål som skisseres i handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen vil hvert år bli lagt frem på det årlige gruppemøte. På dette gruppemøtet 
gjennomgås mål, status og tiltak fra fokusområder i handlingsplanen. 
 
Selv om det hviler et særlig ansvar på styret, er gjennomføringen av handlingsplanen et 
felles ansvar for alle aktivitetsgruppene og medlemmene i MM. Styret vil derfor oppfordre 
alle våre aktivitetsgrupper og medlemmer til å delta aktivt i foreningsarbeidet i planperioden. 
 
Det er viktig at vi alle husker og minner hverandre på at MM ikke er et solo prosjekt, men en 
del av ASF hvor vi i felleskap skal legge opp til aktiviteter og inntekter som tjener vår 
forening til det beste. Dette bør skje i nært samarbeid med styret i ASF og foreningens 
øvrige undergrupper. Det er et klart mål at MM skal komme til nytte for alle medlemmer i 
ASF, og rekruttere til alle undergrupper i vår forening under mottoet «Vennskap, Seiling og 
Maritim Mestring». 
 
Arendal 16.11.2022 
Styret Maritim Mestring 
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Årsmøte i ASF er seilforeningens øverste organ. Avgjørelser her kan ikke 
overprøves av styret i ASF eller foreningens undergrupper. MM er dermed underlagt 
årsmøte, foreningens strategiplan og lover.  
Denne handlingsplanen må derfor være innenfor de vedtak og rammer som 
foreligger i ASF.  
 
Styret i MM har iht § 19.3.a i ASF´s lover, konstituert seg selv 
  

ÅRSMØTE 
ASF 

STYRET 
ASF 

STYRELEDER 
ASF 

 

STYRET  
Maritim Mestring 

GRUPPEMØTE  
Maritim Mestring 

Aktivitetsgrupper  
Maritim Mestring 

STYRELEDER 
Maritim Mestring 
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Årlig Gruppemøte 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Vi avholder ikke tradisjonelt årsmøte (dette gjøres i ASF), men et årlig gruppemøte 
for våre medlemmer, som gjennomføres før årsmøte til ASF. På dette gruppemøtet 
gjennomgås mål, status og tiltak fra fokusområder i handlingsplanen, orientering fra 
aktivitetsplan og terminliste for kommende sesong, samt en enkel orientering om 
Veiledningsdokumenter. Dette årlige gruppemøte skal gjennomføres i henhold til § 
19.3.b i ASF sine lover.  
 
 
Mål: 

1. Arrangere et årlig gruppemøte. 
 
 

Status:  
1. Vi har ikke arrangert gruppemøte. 

 
 

Tiltak: 
1. Arrangere et gruppemøte i året hvor vi tar opp driften av gruppen, og 

planlegger hva som skal skje i fremtiden.  
 
 
Konsekvens: 

1. Bedre informerte medlemmer, som kan ytre seg i et felles plenum.  
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Styret 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Styret i MM har iht. «§19.3.a» valgt å bruke konstituering (oppnevnelse) av 
styremedlemmer som sitt grunnleggende prinsipp. Styret består fortrinnsvis av 5 
personer. Disse «velges» ved akklamasjon fra det bestående styret, og/eller etter 
henstillinger fra gruppens medlemmer.  
Styret i MM har ansvar for at de til enhver tid gjeldene retningslinjer og dokumenter 
som er gjeldene for NSF, ASF og MM følges.  
Det avholdes fortrinnsvis 5-6 styremøter årlig, månedene juni, juli og august bør 
unngås. Styremøtene avvikles fortrinnsvis fra kl.1800 til 2000. ukedager. 
 
 
Mål 

1. Utarbeide et Veiledningsdokument som tar for seg hvordan styret i MM velges 
og hvordan styret arbeider.  

2. Det er ønskelig at kjønnsfordelingen i gruppa gjenspeiles i styret. Det er dog 
ikke ønskelig med kjønnskvotering, da det til enhver tid er viktig å finne de 
mest motiverte styremedlemmene.  

  
 

Status: 
1. Det er noe manglende dokumentasjon internt i MM gruppa for hvordan styret 

arbeider. 
2. Styret består av 4 menn og 2 damer i 2023 

 
 

Tiltak 
1. I planperioden utarbeide et Veiledningsdokument for hvordan styret velges og 

arbeider.  
2. Arbeidet med kjønnsfordeling skal inngå som et element i 

veiledningsdokumentet for styret. 
 
 
Konsekvens:  

1. Bedre oversikt og forståelse for styrearbeidet og mer kontinuerlig drift av 
gruppa.  

2. Få de mest motiverte styremedlemmene. 
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Aktivitetsgrupper 
 
 
Beskrivelse/bakgrunn: 
Maritim Mestring bygger sin virksomhet rundt det faktum at vi disponerer 6 stk. Albin 
Express som eies av Arendals Seilforening og er ervervet gjennom søknadsmidler 
fra Gjensidige stiftelsen. MM ønsker at båtene skal brukes mest mulig, og har derfor 
funnet det naturlig å dele driften av MM opp i ulike aktivitetsgrupper. De ulike 
aktivitetsgruppene styres i et samarbeid mellom styret i MM og den aktuelle 
aktivitetsgruppen. Eksempler på grupper kan være: Dameseiling, Seilkurs, ASF ung, 
Seniorgruppe osv. Fra og med 2023 disponerer og drifter MM også 3 stk. A-joller (1-
Kronan). Disse er tenkt brukt til utlån, samt arrangementer med barn og ungdom. 
 
 
Mål: 

1. Etablere ulike aktivitetsgrupper som avspeiler ulike behov. 
2. Påse at aktivitetsgruppene er slik organisert at båtenes kapasitet blir utnyttet 

maksimalt.  
3. Hver aktivitetsgruppe har 2 til 3 ansvarlige for aktiviteten i aktivitetsgruppen. 
4. Aktivitetsgruppenes drift reguleres gjennom veiledningsdokumenter utviklet og 

godkjent av styret i MM.  

 
Status: 

1. Etablert for Innesesong Hallen, Seilkurs damer og herrer, samt fast ukentlig 
seiling for damer og herrer. 

2. Båtenes kapasitet blir ikke maksimalt utnyttet  
3. Etablert for Innesesong hallen, delvis etablert for seilkurs damer og herrer, 

samt ukentlig seiling damer og herrer 2023. 
4. Ikke etablert. 

 
 
Tiltak:  

1. Etabler aktivitetsgrupper som avspeiler ulike behov. 
5. Organisere aktivitetsgruppene slik at båtenes kapasitet blir utnyttet maksimalt.  
2. Etablere 2 til 3 ansvarlige for hver aktivitetsgruppe. 
3. Utvikle veiledningsdokumenter som beskriver aktivitetsgruppenes drift. 

 
 
Konsekvens: 

1. Vi får et stort spenn i aktiviteter, som kan dekke inn ulike behov. 
2. Båtene blir brukt maksimalt uten at aktivitetene kolliderer. 
3. Aktivitetsgruppene blir mer selvstendige, og kan i større grad organisere sin 

egen drift. 
4. Styret i MM har oversikt over, og innflytelse på driften av aktivitetsgruppene. 

 
  



 

 

9 OM MARITIM MESTRING 

Historikk Maritim Mestring  
 
Beskrivelse/bakgrunn: 
MM har sitt utspring i et prosjekt med tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen. 
Prosjektet kjøpte 6 Albin Express til opplæring, men som også kan brukes til 
regattaseiling. Dette er båter på 27 fot med plass til ca. fem seilere. 
I utgangspunktet var prosjektperioden satt fra 1/1-2017 til 31/12-2019. 
MM ønsker å fortsette arbeidet med grunnlag i gjenværende midler fra 
Gjensidigestiftelsen, samt de midler som fremtiden kan skaffes gjennom drift og 
søknader. Fra og med 2023 disponerer og drifter MM også 3 stk. A-joller (1-Kronan). 
Disse er tenkt brukt til utlån, samt arrangementer med barn og ungdom. 
 
 
Mål: 

1. MM ønsker å fortsette arbeidet med grunnlag i gjenværende midler fra 
Gjensidigestiftelsen, samt de midler som fremtiden kan skaffes gjennom drift 
og søknader. 

2. MM ønsker å etablere aktivitetsgrupper som driver selvstendig aktivitet basert 
på aktivitetsgruppens veiledningsdokument. 

3. MM ønsker å videreføre driften gjennom inntektsgivende aktiviteter. 
4. MM ønsker å søke ulike institusjoner om midler for videre drift. 
5. Aktivitet hele året. 

 
 

Status: 
1. Har noe gjenværende midler fra Gjensidigestiftelsen per 2023. 
2. MM har i 2023 etablert 3 aktivitetsgrupper som driver delvis selvstendig 

aktivitet, men foreløpig ikke basert på aktivitetsgruppenes 
veiledningsdokumenter 

3. Har etablert aktiviteter. 
4. Søkt og bevilget midler for 2023. 
5. Har hatt aktivitet hele året siden oppstart 2016  

 
 

Tiltak:  
1. Videreføre drift i basert på tidligere oppsparte midler, samt midler fra drift og 

søknader 
2. MM ønsker å etablere aktivitetsgrupper som driver selvstendig aktivitet basert 

på aktivitetsgruppenes veiledningsdokumenter. 
3. Etablere inntektsgivende aktiviteter for inneværende år. 
4. Søke midler for inneværende og kommende år. 
5. Vedlikeholde vinter og sommer aktiviteter. 

 
 
Konsekvens: 

1. Sikrer drift for 2023. 
2. Vi får selvstendige aktivitetsgrupper som driver selvstendig aktivitet basert på 

aktivitetsgruppens veiledningsdokument. 
3. Sikrer midler for videre drift 
4. Sikrer økonomisk grunnlag for 2023 og 2024. 
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5. Økt aktivitet, miljøbyggende, og vi ivaretar utstyr. 
 

Utfordringer (synspunkter hentet fra gruppemøte) 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
I samarbeid med tidligere styre organiserte Maritim Mestring våren 2022 fire åpne 
møter hvor man gjennomgikk driften av gruppen. Målet med disse møtene var bla. å 
bringe klarhet i sterke og svake sider, samt muligheter og utfordringer. Nedenfor 
finner du noen av innspillene fra disse møtene, samt vurderinger gjort av styret. 
 
 
Noen sterke sider 
 

1. Samhold, fellesskap, vennskap. 
2. Felles opplag og felles brygge. 
3. Foreningen har mange dyktige medlemmer med høyt kompetansenivå. 
4. Styret er aktive og motivert for jobben. 
5. Har båter og utstyr i god stand. 
6. Har noe verktøy. 
7. God infrastruktur. 
8. Har mye kompetanse. 
9. Har mye kunnskap tilgjengelig hos pensjonerte seiler. 
10. Har mulige konsepter for finansiering. 
11. Har hatt god økonomi. 
12. God kontakt med Gjensidige. 
13. Har mange positive medlemmer. 

 
 
Mulige forbedringer 
 

1. Bedre dokumentasjon for gruppas virksomhet. 
2. Strukturere drift ytterligere. 
3. Skaffe flere frivillige. 
4. Styrke kommunikasjon utad. 
5. Styrke PR. 
6. Styrke forankring i ASF. 
7. Sikre fremtidig økonomi. 
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Generelle Mål 
 
 
Beskrivelse/bakgrunn: 
 
MM ønsker å følge Arendal Seilforenings visjon for 2020-2025 som sier: 
 
ASF skal gjennom å legge forholdene til rette for at alle med interesse for 
seiling/båtliv tilbys mulighet til å utøve en idrett i sunne former, samt utvikle en 
livslang seil-/båtlivglede. Seiling skal være en åpen og inkluderende idrett med 
felleskap og ansvar. Seiling/Båtliv skal i seg selv være bærekraftig og gjennom 
engasjement bidra til et renere miljø.  
MM ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til økt aktivitet, rekrutering og trygg 
økonomi i ASF og dens ulike undergrupper. MM ønsker å være et springbrett til 
foreningens øvrige undergrupper og aktiviteter, samt bygge opp en stamme i MM 
som har ressurser til å drifte gruppen. 
 
 
Mål: 

1. MM ønsker å være et miljø hvor vi vi snakker godt om og med hverandre. Slik 
at vi kan: «skape gode opplevelser gjennom omtanke, samhold og mestring» 

2. MM ønsker å være en inkluderende gruppe som tilbyr seiling til alle som 
melder sin interesse, uavhengig av alder, funksjonsnivå og kjønn. 

3. MM ønsker å drive med aktiviteter på land og sjø, for å nå vårt mål om stor 
aktivitet. 

4. MM ønsker å drive opplæring i seiling og sikkerhet på sjøen. 

 

Status: 
1. MM har et miljø som domineres av at vi snakker godt med og om hverandre. 
2. MM er inkluderende. 
3. MM driver aktivitet land og sjø. 
4. MM driver med opplæring i seiling og sikkerhet på sjøen. 

 
 

Tiltak 
1. Styret jobber med å skape et godt miljø, og jobber aktivt for å begrense 

konflikter. 
2. Styret er imøtekommende til alle som melder sin interesse for å være med i 

MM. 
3. Styret tilrettelegger for aktivitet sommer og vinter. 
4. Styret tilrettelegger for aktiviteter som dekker seiling og sikkerhet på sjøen. 

 
 
Konsekvens: 

1. Vi får et godt miljø hvor folk trives. 
2. Alle som ønsker det, kan få drive med seiling. 
3. Vi sikrer vedlikehold av båter, og vi styrker det sosiale. 
4. Vi sikrer aktivitet og sikkerhet i gruppen og på sjøen. 
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Konkrete mål  
 
 
Beskrivelse/bakgrunn: 
 
MM ønsker å følge Arendal Seilforenings visjon for 2020-2025 som sier: 
ASF skal gjennom å legge forholdene til rette for at alle med interesse for seiling/båtliv tilbys 
mulighet til å utøve en idrett i sunne former, samt utvikle en livslang seil-/båtlivglede. Seiling 
skal være en åpen og inkluderende idrett med felleskap og ansvar.  
 
 
Mål: 

1. Etablere aktivitetsgrupper som dekker ulike behov. 
2. Ha 6 Albin Express som seiler aktivt i Arendal. 
3. Ha 3 stk. A-joller (1-Kronan) som kan brukes til barn ungdom ved behov 
4. Felles brygge og vinteropplag for alle båter. 
5. Godt vedlikeholdte båter og utstyr. 
6. Sikre stabil økonomi. 
7. Godt miljø. 

 
Status: 

1. Etablert noen aktivitetsgrupper som dekker ulike behov. 
2. Har 6 Albin Express som seiler aktivt i Arendal. 
3. Har 3 stk A-joller, men de trenger oppgradering og vedlikehold 
4. Har felles brygge og vinteropplag for alle båter. 
5. Har relativt godt vedlikeholdte båter og utstyr. 
6. Har en stabil økonomi. 
7. Har et godt miljø. 

 
 
Tiltak:  

1. Etablere flere aktivitetsgrupper som dekker ulike behov. 
2. Beholde 6 Albin Express som seiler aktivt i Arendal. 
3. Oppgradere og vedlikeholde A-joller 
4. Beholde felles brygge og vinteropplag for alle båter. 
5. Ivareta og vedlikeholde båter og utstyr. 
6. Ivareta og sikre en stabil økonomi. 
7. Ivareta et godt miljø. 

 
 

Konsekvens: 
1. Flere aktivitetsgrupper som dekker ulike behov. 
2. Beholder 6 Albin Express som seiler aktivt i Arendal. 
3. A-joller kan brukes til barn og ungdom ved behov 
4. Beholder felles brygge og vinteropplag for alle båter. 
5. Får godt vedlikeholdte båter og utstyr. 
6. Får en stabil økonomi som sikrer drift. 
7. Får et godt miljø som sikrer trivsel og vekst.



 

   

13 STYRINGSDOKUMENTER 

Handlingsplan 
 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Handlingsplanen er ment å være et veiledende dokument som skal stake ut den 
langsiktige kursen og hjelpe oss til å jobbe systematisk. Ønsket er å gi en god 
oversikt over alle våre aktiviteter og virkemidler slik at vi når de målene vi har satt 
oss. Dette er et svært omfattende dokument som ikke nødvendigvis må leses fra 
første til siste side, men som kan brukes som et oppslagsverk for å sjekke de 
områdene man har behov for.  
Handlingsplanen tar utgangspunkt i Arendals Seilforenings strategiplan for perioden 
2020-2025 og vil bidra til at ASF’s visjon blir muliggjort gjennom det arbeidet MM 
ønsker å gjennomføre i perioden 2022 – 2025. 
 
 
Mål: 

1. Maritim Mestring skal ha egen handlingsplan for 5 år av gangen. 
2. Synliggjøre og forankre handlingsplanen blant Maritim Mestring gruppas 

medlemmer. 
3. Handlingsplanen skal være et dynamisk dokument som kan videreutvikles og 

forbedres av styret, men det kan ikke gjøres vesentlige endringer som går 
imot de overordnede mål som er listet opp i planens innledning. 

4. Innspill til handlingsplanen skal komme på det årlige gruppemøte. 
 
 
Status: 

1. Vi jobber med ny handlingsplan som skal gå frem til 2025 (følger ASF). 
2. Vi har ikke gjennomgått handlingsplanen og status på gruppemøter. 
3. Det er etablert ny handlingsplan fra 2022. 
4. Har ikke tidligere fått tilbakemeldinger på gruppemøte. 

 
 
Tiltak: 

1. Styret lager handlingsplan som strekker seg frem til 2025. 
2. Gjennomgå handlingsplanen og status med arbeidet fra denne på årlig 

gruppemøte.  
3. Alle endringer styret fatter skal oppdateres i handlingsplanen. 
4. Åpne for innspill til handlingsplanen på det årlig gruppemøte i MM. 
 

 
Konsekvens: 

1. Mer målrettet og oversiktlig strategi. 
2. Medlemmende får eierskap til handlingsplanen.  
3. Handlingsplanen blir foredlet og forbedret. 
4. Handlingsplanen blir levende dokument som reflekterer gruppa. 
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Aktivitetsplan 
 
Beskrivelse / begrunnelse: 
Aktivitetsplanen skal oppdateres årlig av styret i Maritim Mestring den skal gjenspeile 
de langsiktige planene i Handlingsplanen og systematisk måle og ta for seg de tiltak 
som er satt opp for å nå målene. Aktivitetsplanen er ment å holde oss på riktig spor i 
forhold til handlingsplanen, Fargekode skal beskrive status i aktivitetsplanen. 
 
 
Mål: 

1. Oppdatere aktivitetsplan hvert år slik at den avspeiler de langsiktige linjene i 
handlingsplanen.  

2. Synliggjøre aktivitetsplanen. 
3. Tiltak fra Handlingsplan føres ordrett inn i Aktivitetsplan 

 
 
 

Status: 
1. Vi har laget aktivitetsplan for 2023. 
2. Vi har ikke synliggjort aktivitetsplanen. 
3. Tiltak fra Handlingsplan er ført ordrett inn i Aktivitetsplan 

 
 
 
Tiltak: 

1. Lag og vedlikehold aktivitetsplan.  
2. Presenterer aktivitetsplanen på gruppemøte. 
3. Tiltak fra Handlingsplan føres ordrett inn i Aktivitetsplan 

 
    
 

 
Konsekvens: 

1. Bedre styring på oppgaver og bedre resultater for de kommende to sesonger.  
2. Enklere for medlemmer å få oversikt over gruppas drift og status.  
3. Handlingsplan og Aktivitetsplan samsvarer, og gir en god oversikt over tiltak. 
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Terminlister 
 
 
Beskrivelse / status: 
MM skal hvert år gi ut gode terminlister som inneholder en fullstendig oversikt over 
alle aktiviteter det er ønskelig å gjennomføre. Terminlister må dekke aktiviteter både 
vinter og sommer. 
 
 
 
Mål: 

1. Gi ut terminliste for sommer. 
2. Gi ut terminliste for vinter. 

 
 
 
Status:  

1 Terminliste for sommer 2023 etablert. 
2 Terminliste for vinter 2023  etablert. 

 
 
 

Tiltak: 
1 Påse at terminliste for sommer kommer ut i tide og at de gir oversikt over alle 

sommerens kjente aktiviteter. 
2 Påse at terminliste for vinter kommer ut i tide og at de gir oversikt over alle 

vinterens kjente aktiviteter. 
 
 
 
Konsekvens: 

1 Bedre oversikt for medlemmer og større deltakelse. 
2 Bedre oversikt for medlemmer og større deltakelse. 

 
 
 
  



 
 

 

16 STYRINGSDOKUMENTER 

Årshjul 
 
Beskrivelse / begrunnelse: 
For å ha en fullstendig oversikt over alle oppgaver og sikre at arbeidet i MM ikke 
stopper opp, er det ønskelig med et årshjul som synliggjør når oppgaver inntrer og 
når vi må starte arbeidet. Fargekode skal beskrive status i oppgave.  
 
 
Mål: 

1. Styret i MM bruker årshjul som en del av sin planlegging og gjennomføring av 
driften.  

2. Gjennomgang av årshjul på hvert styremøte.  
 
 

Status: 
1. Har ikke årshjul for inneværende år. 
2. Ikke vært gjennomgang på hvert styremøte. 

 
 
Tiltak: 

1. Etablere årshjul for inneværende år. 
2. Gjennomgang av årshjul på hvert styremøte.  
 
 

Konsekvens: 
1. Vi får en bedre oversikt over alle oppgaver og hendelser, og kan begynne 

planlegging i god tid. 
2. Sikrer effektivt og målrettet arbeid i styret.  

  



 
 

 

17 STYRINGSDOKUMENTER 

Veiledningsdokumenter 
 
Beskrivelse / begrunnelse: 
Samlet sett har MM en rekke ulike aktiviteter spredt utover året. Det er et stort spenn 
mellom dameseiling, herreseiling, tilrettelegge for et bra vinteropplag, arrangere et 
kurs riktig, osv. For å sikre kvalitet og kontinuitet på de ulike aktivitetene er det 
ønskelig med planleggingsskjemaer og veiledningsdokumenter som konkretiserer de 
spesifikke oppgaver som skal løses rundt hver aktivitet. Dette sikrer at kunnskap og 
informasjon ivaretas og går i arv. 
 
 
Mål: 

1. Ha oppdaterte Veiledningsdokument til alle våre faste aktiviteter. 
2. Strukturer tilhørende Excel ark slik at det oppleves nyttig for brukerne.  

 
 

Status: 
1. Vi har ikke veiledningsdokumenter til aktiviteter.  
2. Vi har ikke Excel ark med arbeidsoppgaver til veiledningsdokumenter. 
 
 

Tiltak: 
1. Lage veiledningsdokumenter. 
2. Lage Excel ark med arbeidsoppgaver til veiledningsdokument. 

 
 
Konsekvens: 

1. Lettere å følge opp, rette opp, og ta på seg ukjente oppgaver. 
2. God oversikt over om arbeidsoppgaver er blitt utført. 



    HMS 

   

18 

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) 
 
Beskrivelse / begrunnelse: 
HMS er viktige tema både vinter og sommer. Feil eller ulykker kan få alvorlige konsekvenser. Tiltak 
her vil kunne redusere fare for brann, materiell og menneskelig skade.  
 
Mål: 

1. All seiling skal foregå med vest, i trygge oversiktlige farvann og under forhold som kan 
mestres av så vel mannskap som utstyr. Aktivitetsansvarlig skal etter seilas forsikre seg om at 
alle er kommet trygt til havn. 

2. Ved opptak skal en person fra styret påse at ingen beveger seg under hengende last, og at 
plassering av båter foregår trygt uten fare for klemskader eller velt. Bruk av høytrykkspyler må 
også foregå på en forsvarlig måte uten fare for at det oppstår skade. 

3. I hallen må det foreligge planer ved evt. brann. Det må være tilstrekkelig med 
brannslukningsutstyr på klart merkede steder. 

4. Det bør brukes adekvat verneutstyr som briller, maske og hørselsvern til de ulike oppgavene 
som utføres. 

5. Det må være regler for bruk av lakkutstyr og lagring av brukte filler som inneholder 
tynningsmiddel, og / eller annet brannfremmende materiell. 

6. Alle båter må være forsvarlig sikret i sine krybber. Styret må i samarbeid med ansvarlige for 
vedlikehold tilse at krybben er i forsvarlig stand før opptak. 

7. Det skal kun brukes maskiner som er koblet til avsug, der denne type maskiner er tilgjengelig 
på markedet for gjeldende oppgave. 

8. MM må til enhver tid forholde seg til utleiers retningslinjer for HMS. 
 
Status:  

1. Seilingen har vært utført under trygge forhold med adekvat utstyr. 
2. Ikke vært fulgt opp. 
3. Det foreligger ikke planer ved evt. brann. Det er ikke nok brannslukningsapparater. 
4. Ikke vært «pålagt» 
5. Det er ingen retningslinjer for behandling av ildsfarlig materiell. 
6. Har blitt fulgt opp. 
7. Ikke fulgt opp 100%. 
8. MM forholder seg til utleiers retningslinjer for HMS. 

 
 
Tiltak: 

1. Vedlikeholde gode rutiner og redningsutstyr. 
2. Styret påser at det er en ansvarlig for at sikkerheten ivaretas under opptak. 
3. Det må lages planer for håndtering ved brann. 
4. Påse at det brukes adekvat verneutstyr. 
5. Påse at det er regler for bruk av lakkutstyr og lagring av brukte filler som inneholder. 

tynningsmiddel, og / eller annet brannfremmende materiell.  
6. Sjekke alle krybber før opptak. 
7. Påse at det brukes maskiner som er koblet til avsug, der denne type maskiner er tilgjengelig. 

på markedet for gjeldene oppgave. 
8. Forholde seg til utleiers retningslinjer for HMS. 

 
Konsekvens: 

1. Vi reduserer faren for uhell og skader. 
2. Vi reduserer faren for uhell og skader. 
3. Mindre/reduserer fare for materiell og menneskelig skade. 
4. Mindre fare for langtidsskader. 
5. Vi reduserer faren for brann. 
6. Vi reduserer faren for uhell og skader. 
7. Vi forbedrer inneklimaet, reduserer faren for helseskader, og unngår unødig 

nedstøving av båter og utstyr. 
8. Større sikkerhet. 



 
 
 

  

19 INFRASTRUKTUR 

Sjøen  
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Sjøen er selve grunnlaget for vår aktivitet hvor vi ønsker å tilrettelegge for gode 
opplevelser gjennom omtanke og mestring. Hvor vi seiler, og hvordan vi legger opp 
vår aktivitet er allikevel ikke uten betydning for å skape gode opplevelser. 
 
 
Mål: 

1. Sjøen skal brukes på en sikker måte. 
2. Sjøen skal være en arena hvor man føler seg trygg. 
3. Sjøen skal være en arena hvor man opplever omtanke og mestring. 

 
 
Status:  

1. Sjøen har vært brukt på en sikker måte.  
2. Sjøen har vært en arena hvor man føler seg trygg. 
3. Sjøen har vært en arena hvor man opplever omtanke og mestring. 
 
 

Tiltak: 
1. Kun arrangere seiling under forhold man føler seg sikker på at deltakerne 

mestrer. 
2. Seile under forhold som oppleves trygt for den enkelte. 
3. Vise omtanke om bord og appellere til læring. 

 
 
Konsekvens: 

1. Sjøen blir brukt på en trygg og sikker måte.  
2. Sjøen blir en arena hvor man føler seg trygg. 
3. Sjøen blir en arena hvor man opplever omtanke og mestring. 
 
 

  



  
 

 

20 INFRASTRUKTUR 

Seilsportanlegg for ASF og Maritim Mestring 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
Seilerhytta på Brattholmen er seilforeningens sportslige anlegg 
 
MM vil jobbe for at Seilerhytta blir mest mulig brukt til ulike sportslige arrangementer og for 
at ASF får et kontaktpunkt på land med kontorplass/mulighet for lagerplass og for muligheter 
til å leie lokaler til ulike vinteraktiviteter som for eksempel foredrag, kursvirksomhet og andre 
større samlinger.  
 
Maritim Mestring ønsker primært å kunne samle sine båter innendørs, sekundært en 
kombinasjon av inne og ute, og helst i tilknytting til driften av andre undergrupper i ASF. 
Maritim Mestring ønsker å ta i bruk eksisterende felles klubbhus på Moland Havn. 
  
Når det gjelder spørsmålet om et nytt felles seileranlegg mener vi at dette bør inneholde 
mulighet for opplag og aktivitet også på vinteren. MM vil gjerne understreke at våre behov 
ikke nødvendigvis er forenlige med hva som totalt sett er en gunstig løsning for ASF, og at 
foreningens totale behov alltid må settes først. 
 
Mål: 

1. Fortsatt prioritere Seilerhytta som foreningens sportslige anlegg. 
2. Delta på felles dugnad på Seilerhytta og klubbhus på Moland Havn. 
3. Vedlikeholde og videreutvikle vinteropplag.  
4. Selveid seileranlegg med mulighet for vinteropplag og aktivitet vinterstid. 

 
 
Status: 

1. Seilerhytta har blitt benyttet noe. 
2. MM gruppas deltakelse på felles dugnad har vært svak og til dels helt fraværende. 
3. Vi mangler en plan for vinteropplag. 
4. Vi har ikke et selveid seileranlegg med mulighet for vinteropplag og aktivitet 

vinterstid. 
 
 

Tiltak: 
1. Fortsatt prioritere Seilerhytta som foreningens sportslige anlegg. 
2. Sette dugnad Seilerhytta og klubbhus Moland Havn i terminlista. Sende ut 

informasjon om dugnad og ordne felles transport til Seilerhytta. 
3. Utarbeide plan for arbeid med vinteropplag. 
4. Fremsette våre ideer og behov for styret i ASF og årsmøte. 

 
 
Konsekvens: 

1. Styrket forhold til moderklubben. MM seilerne knyttes opp mot Seilerhytta og 
Klubbhus på Moland Havn. 

2. Synliggjøring av at MM tar felles ansvar. 
3. Styrker vår mulighet for et sentrumsnært seilsportanlegg. 
4. Forbedring av vinteropplag vil være et viktig element og bidra til en styrket MM 

gruppe.  



  
 

 

21 INFRASTRUKTUR 

Miljø 
 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM vil bidra til et renere miljø ved å arbeide med følgende aktiviteter: 
 
 
Mål: 

1. Fremme seiling som alternativ til aktivitet og transport med fossilt drivstoff  
 
 

Status: 
1. Fremmer seiling som alternativ til aktivitet og transport med fossilt drivstoff  

 
 
Tiltak: 

1. Igangsette aktiviteter og rekruttere nye seilere som bruker seiling som 
alternativ til transport med fossilt drivstoff. 

 
Konsekvens: 

1. Et renere miljø 
 



  
 

 

22 INFRASTRUKTUR 

Samlet vinteropplag 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
ASFs Expresser representerer en stor verdi og det er viktig å ivareta vedlikeholdet på en god måte. 
Dette skal i hovedsak gjøres gjennom nøye planlagt vintervedlikehold i hallen på Moland Havn. Dette 
arbeidet utføres av 5-10 frivillige. Gjennom sesongen skal vedlikeholdet skje ved jevnlig oppfølging av 
de frivillige. Det er et mål at det skal være nok plass rundt båtene til å utføre nødvendig vedlikehold, 
reparasjoner og skape trivsel rundt båten.  
 
 
Mål: 

1. Ha alle Expresser samlet til felles vinteropplag. 
2. Gode arbeidsforhold i opplagshallen med gode lagringsmuligheter av verktøy, og gode lys og 

strømforhold.  
3. God og tilstrekkelig plass rundt hver enkelt båt. 
4. Gode felles arbeidsareal som arbeidsbenk osv. 
5. Like krybber til alle båtene. 
6. Tilrettelegge for nødvendig felles utstyr. 
7. Ha en oversikt over plasseringen av båtene. 
8. Forholde seg til utleiers retningslinjer. 

 
 

Status: 
1. Alle Expresser samlet til felles vinteropplag  
2. Det er i dag gode individuelle arbeidsforhold i hallen 
3. Har god og tilstrekkelig plass rundt hver enkelt båt. 
4. Det er i dag gode felles areal 
5. Det er i dag like krybber til båtene  
6. Det finnes noe felles utstyr 
7. Det foreligger en oversikt over dagens plassering av båtene. 
8. Forholder seg til utleiers retningslinjer. 

 
 
Tiltak: 

1. Sikre videre leie av innvendig opplag 
2. Tilrettelegge for gode arbeidsforhold i opplagshallen med gode lagringsmuligheter av verktøy, 

og gode lys og strømforhold. 
3. Tilrettelegge for god og tilstrekkelig plass rundt hver enkelt båt. 
4. Tilrettelegge for gode felles arbeidsareal som arbeidsbenk osv 
5. Vedlikeholde krybber 
6. Fortsatt tilrettelegge for nødvendig felles utstyr. 
7. Vedlikeholde god oversikt over plassering i hallen 
8. Forholde seg til utleiers retningslinjer. 

 
 
Konsekvens: 

1. Dette styrker miljøet og er med på å sikre vedlikehold. Samlet aktivitet i hallen skaper 
seilaktivitet i Utesesongen. 

2. Det blir lettere å jobbe på båtene og skaper større trivsel 
3. Det blir lettere å jobbe på båtene og skaper større trivsel 
4. Det blir lettere å gjøre arbeid på båtene og skaper triveligere omgivelser, som er med å øke 

trivselen til medlemmene. 
5. Det blir enklere og tryggere å flytte båtene innvendig i hallen. 
6. Det blir mer gunstig å ha båten i hallen og bedre kvalitet på arbeidet som gjøres. 
7. Det blir enklere å plassere båtene neste år. 
8. Ryddig og godt forhold til utleier. 



  
 

 

23 INFRASTRUKTUR 

Samlet sjøsetting og opptak 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har helt siden starten med felles vinteropplag også lagt opp til felles sjøsetting. 
og felles opptak.. Det legges kun opp til et felles opptak og uttak pr sesong. 
 
 
 
Mål: 

1. Tilrettelegge for opptak og sjøsetting av alle båter på en dag. 
2. Dato for sjøsetting og felles opptak inkluderes i terminliste.  

 
 
 
 
Status:  

1. Ikke alltid sjøsatt og tatt opp alle båter samme dag. 
2. Ikke på terminliste. 

 
 

 
 
 
Tiltak: 

1. Ta opp og sjøsette alle båter samme dag. 
2. Skrive dato for opptak og sjøsetting inn i terminlistene. 

 
 
 
 
 
Konsekvens: 

1. Mer effektivt for dugnad, og rimeligere. 
2. Forutsigbarhet for seilerne og frivillige, enklere å planlegge egen tid. 

 
  



  
 

 

24 INFRASTRUKTUR 

Samlet bryggeplass 
 
Beskrivelse / bakgrunn: 
Siden 2017 har MM hatt samlet bryggeplass for Expresser i Kittelsbukt sammen med 
BB11 og Jollegruppa 
 
 
Mål: 

1. Fortsatt samle alle Expresser på felles brygge i byen. 
2. Forsterke synlighet overfor forbipasserende. 
3. Ha faste plasser gjennom en sesong og gode fortøyningsforhold. 
4. Ha en tett og god dialog med Arendal Havn. 

 
 
Status:  

1. Det er i dag 6 sjøsatte båter som ligger ved felles brygge. 
2. Det er kun et enkelt skilt med informasjon om BB11 gruppa som er stilt opp 

ved brygga. 
3. Det er i dag faste plasser og gode fortøyningsforhold ved brygga. 
4. Sporadisk, foreligger ingen plan for kontakt. 

 
 

Tiltak: 
1. Organisere leie i samarbeid med BB11 gruppa og Havnevesenet. 
2. Sette opp skilt som er laget profesjonelt om MM og BB11. 
3. Tidlig ta kontakt med Arendal havn for å sikre felles bryggeplasser i 

planperioden.  
4. Leder/styret tar kontakt med Arendal Havn før sesongstart og ved 

sesongavslutning. 
 
 

Konsekvens: 
1. Forenkler aktiviteter, samt skaper sosial trivsel på brygga før og etter seilaser.  
2. Vi øker kunnskapen om MM, og letter rekruteringen. Samtidig blir MM 

tydeligere som en del av ASF og det synliggjør vår aktivitet.  
3. Felles bryggeplass er en viktig faktor for vekst i gruppa. 
4. Tilrettelegger for et godt samarbeid, som sikrer fortsatt felles bryggeplass.   

 
 
 
 
  



  
 

 

25 INFRASTRUKTUR 

Klubb-båter 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
ASFs Expresser representerer en stor verdi og det er viktig å ivareta vedlikeholdet 
på en god måte. Dette skal i hovedsak gjøres gjennom nøye planlagt 
vintervedlikehold i hallen på Vestre Saltrød. Dette arbeidet utføres av 5-10 frivillige. 
Gjennom sesongen skal vedlikeholdet skje ved jevnlig oppfølging av de frivillige. 
Dersom det med tiden fremstår som rasjonelt og formålstjenlig, kan alternative 
båtklasser vurderes som et supplement eller alternativ til Expresser. 
 
 
Mål: 

1. Fordele tilsyn når båtene ligger på vannet. 
2. Fordele oppgaver på hva som må gjøres av vedlikehold.  
3. Utarbeide tilstandsrapport etter endt utesesong. 
4. Vedlikeholde båtene for å holde de operative og verdien så høy som mulig. 

 
Status:  

1. Tilsyn har vært lagt på få personer. 
2. Vedlikeholdsarbeidet er lagt på få personer. 
3. Vi har ikke rutiner for å utarbeide tilstandsrapporten etter endt utesesong.  
4. Båtene er relativt godt vedlikeholdt. 

 
 
Tiltak: 

1. Lage egen liste med fordeling av tilsyn av båtene.  
2. Lag en liste og spørre personer om konkret vedlikeholdsarbeid.  
3. Utarbeide en tilstandsrapport etter endt utesesong. 
4. Følge opp vedlikehold av båtene. 

 
 
Konsekvens: 

1. Sikrer vedlikehold av båtene når de er på vannet. 
2. Skaper aktivitet og tilhørighet i gruppa.  
3. Velholdte klubb-båter. 
4. Båtene er til enhver tid operative, og verdien på båtene opprettholdes. 

 
 
 

 
  



  
 

 

26 INFRASTRUKTUR 

Følgebåt / Instruktørbåt 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Tradisjonelt har MM ikke hatt følgebåt/trenerbåt da aktivitetene så langt har foregått 
med erfarne seilere om bord. I fremtiden kan man under kontrollerte forhold se for 
seg at en instruktør er ute med en hel gruppe som har begrenset erfaring eller 
ønsker ytterligere veiledning blir instruert og fulgt opp fra en instruktør i en 
hurtiggående båt. En hurtiggående båt kan også anses som sikring under lengre 
turer med en gruppe, eller under spesielt krevende forhold. Det vil være naturlig at 
en slik båt deles med foreningens øvrige grupper og deres behov. 
 
 
Mål: 

1. Anskaffe en instruktørbåt i samarbeid med andre aktuelle grupper i 
foreningen. 

2. Søke om midler til en instruktørbåt i samarbeid med andre aktuelle grupper i 
foreningen. 
 

 
Status:  

1. Har ikke en øremerket instruktørbåt i samarbeid med andre aktuelle grupper i 
foreningen. 

2. Har søkt om midler til en instruktørbåt i samarbeid med andre aktuelle 
grupper i foreningen. 

 
 
Tiltak: 

1. Avklare behov for en instruktørbåt i samarbeid med andre aktuelle grupper i 
foreningen. 

2. Søke om midler til en instruktørbåt i samarbeid med andre aktuelle grupper i 
foreningen. 
 
 

 
 
Konsekvens: 

1. Utvider muligheter for aktiviteter og styrker sikkerheten. 
2. Innvilget søknad muliggjør innkjøp av båt 

  



  
 

 

27 INFRASTRUKTUR 

Regatta utstyr 
 
Bakgrunn/Beskrivelse: 
Maritim Mestring har ikke som mål å drive aktivt med arrangering av regatta, men vil 
gjerne at båtene brukes til regatta på onsdager, eller andre dager når båtene ikke er 
i bruk til ordinære aktiviteter i MM. Dersom det sporadisk skulle være behov for å 
arrangere regatta, som for eksempel klubbmesterskap, ønsker MM å benytte seg av 
felles regattautstyr som tilhører ASF. 
 
 
Mål: 

1. Benytte regattautstyr som tilhører ASF når behov for dette. 
 
 
Status:  

1. Ikke arrangert regatta så langt. 
 

 
Tiltak: 

1. Benytte regattautstyr som tilhører ASF når behov for dette. 
 
 
Konsekvens: 

1. MM trenger ikke å kjøpe inn eget regattautstyr. 
 
  



  
 

 

28 INFRASTRUKTUR 

Server 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har aldri hatt tilgang til dedikert server/sky-løsning, men har tatt vare på gamle 
dokumenter og systematisert disse og gjort de tilgjengelige gjennom fildeling på 
Onedrive. Dessverre har ikke ASF en fullgod server / sky-løsning hvor vi i felleskap 
kan lagre foreningens dokumenter. Dette «tvinger» oss til å komme opp med en 
reserveløsning for MM. Her bør alt av bilder og dokumenter lagres. 
 
 
 
Mål: 

1. Ha tilgang til egen server/ sky-løsning. Denne bør driftes av ASF 
2. Serveren skal lagre alle bilder og dokumenter som brukes i MM 
3. Alle i styret til MM skal ha tilgang til server. 
4. Det må tas backup jevnlig. 

 
 
Status:  

1. Vi har tilgang til privat server 
2. Vi har i dag felles lagring av alle bilder og dokumenter 
3. Alle i styret har tilgang til server. 
4. Backup blir tatt. 

 
 
Tiltak: 

1. Jobbe for egen server / nett-sky for ASF og MM. 
2. Alle bilder og dokumenter lagres på felles server. 
3. Alle i styret gis tilgang til server. 
4. Ta jevnlig backup 

 
 
Konsekvens: 

1. Dette forenkler styrearbeidet og gir en bedre oversikt for alle i styret. 
2. Dette sikrer at alle dokumenter lagres og sikres historisk. 
3. Alle i styret får tilgang til server og kan selv legge inn nødvendige 

dokumenter. 
4. Data går ikke tapt. 

  
 
  



  
 

 

29 INFRASTRUKTUR 

Forsikring av gruppas / foreningens utstyr 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
xxxxxx 
 
Mål: 

1. xx 
2.   

 
Status:  

1. xx 
2.  

 
Tiltak: 

1. Sjekke med ASF om det er ønskelig eller pålagt med forsikring av personell 
2. Eventuelt tegne de nødvendige forsikringer for personell 

 
 
 
 

Forsikring av lånt utstyr 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Når foreningen direkte (låner for eksempel båt uten at eier er tilstede), eller indirekte (eier er 
tilstede) låner verdifullt utstyr som for eksempel en båt. Må man på forhånd avklare med eier 
hvem som dekker skade. Eventuelt undersøke hva foreningen trenger av forsikring i denne 
sammenheng. 
 
 
Mål: 

1. xx  
2.  

 
 
Status:  

1. xx 
 
 
 
Tiltak: 

1. Sjekke med ASF om foreningens utstyr har de ønskede og eventuelt nødvendige 
forsikringer. 

2. Eventuelt tegne de nødvendige forsikringer for foreningens utstyr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

30 INFRASTRUKTUR 

Forsikring av frivillige 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
xxxxxx 
 
 
 
Mål: 

1. xx  
2.  

 
 
Status:  

1. xx 
2. xx 

 
 
 
 
Tiltak: 

1. Sjekke med ASF hva foreningen trenger av forsikring ved lån av utstyr. 
2. Eventuelt tegne de nødvendige forsikringer for lånt utstyr 
 

 
 
 
 
Forsikring av deltakere 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
xxxxxx 
 
 
Mål: 

1. xx  
 
 
Status:  

1. xx 
 
 
 
 
Tiltak: 

1. x 
2. x 

 



  
 
 

   

31 RESURSER 

Arendals Seilforening 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Arendals Seilforening har med sine mange undergrupper og lange tradisjoner en 
mengde godt kvalifiserte medlemmer, som man i felleskap kan dra veksler på i ulike 
sammenhenger. Det være seg råd og tips, hjelp til regatta arrangementer, kurs osv. 
Seilerhytta på Brattholmen er også en stor og viktig resurs som vi bruker til ulike 
aktiviteter. Felleskapet i en forening representerer også en økonomisk trygghet for 
undergruppene. Det må jobbes mot at medlemmene i MM stiller på dugnader, 
årsmøte til ASF og foreningens øvrige arrangementer.    
 
 
Mål: 

1. God informasjonsflyt mellom styret i MM og styret i ASF. 
2. MM bør være representert i styret til ASF. Fortrinnsvis med et medlem fra 

styret i MM, men ikke nødvendigvis med leder for MM. 
3. Mer informasjon mellom medlemmene i MM og medlemmene i ASF. 
4. 2/3 av medlemmene i MM stiller på arrangementene til ASF. 

 
 

Status:  
1. Informasjonsflyten er mangelfull og bør bli bedre. 
2. MM har i siste handlingsplanperiode vært representert i styret i ASF, men ikke 

per 2021. 
3. Informasjonen mellom MM og medlemmene i ASF er i dag mangelfull. 
4. Nær 2/3 av aktive har stilt på årsmøte, men under 1/3 deltakelse på øvrige 

arrangementer. 
 
 

Tiltak: 
1. Mer informasjon om MM på alle styremøter i ASF. Og tilsvarende informasjon 

på styremøter MM fra samtlige styremøter i ASF. 
2. Ha et styremedlem fra MM i styret i ASF. 
3. Legge ut fyldig informasjon om MM på nettsidene til ASF.  
4. Styret jobber målbevisst mot aktive for å få de til å stille på årsmøtet ASF. 

 
 
Konsekvens: 

1. Styret i henholdsvis ASF og MM har bedre oversikt over hverandres drift, og 
styrker samarbeidet.  

2. Mer kunnskap og større oppslutning rundt ASF og MM. 
3. MM bidrar til å styrke foreningen og blir synligere i ASF. 
4. Større kunnskap og tettere forhold mellom MM og ASF. 

  



  
 

 

32 RESURSER 

Aust-Agder Seilkrets 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Aust-Agder Seilkrets har med sine mange foreninger og lange tradisjoner en 
mengde godt kvalifiserte medlemmer, som man i felleskap kan dra veksler på i ulike 
sammenhenger. Det være seg råd og tips om drift av forening, hjelp til regatta 
arrangementer, kurs osv. Felleskapet i en krets representerer også en økonomisk 
trygghet for foreningene og dens undergrupper. Det må jobbes mot at medlemmene 
i MM gjøres kjent med driften av Seilkretsen og i størst mulig grad nyttiggjør seg 
dens ressurser for å samkjøre arrangementer, kurs og økonomi. Seilkretsen har et 
eget styre hvor alle dens foreninger er representert med minst et medlem i styret.  
 
 
Mål: 

1. God informasjonsflyt mellom styret i MM og styret i Kretsen. 
2. Mer informasjon mellom medlemmene i MM og medlemmene i kretsen. 
3. MM skal gjennom ASF nyttiggjøre seg kretsens økonomiske ressurser. 
4. Invitere representanter fra Kretsen til MM ulike aktiviteter. 

 
 

Status:  
1. Informasjonsflyten er mangelfull og må bli bedre. 
2. Informasjonen mellom MM gruppa og medlemmene i kretsen er i dag 

mangelfull. 
3. MM har gjennom ASF ikke nyttiggjort seg kretsens økonomiske ressurser. 
4. Leder for kretsen har jevnlig vært invitert.  

 
 

Tiltak: 
1. Mer informasjon om kretsen på alle styremøter i MM. Og tilsvarende 

informasjon på styremøter i Kretsen fra styremøter i MM. 
2. Mer informasjon om MM på hjemmesidene til kretsen. 
3. MM må orientere ser om, og nyttiggjøre seg kretsens økonomiske ressurser. 
4. Invitere representanter fra Kretsen til MM ulike aktiviteter. 

 
 
Konsekvens: 

1. Styret i henholdsvis Kretsen og MM har bedre oversikt over hverandres drift, 
og styrker samarbeidet.  

2. Mer kunnskap og større oppslutning rundt Kretsen og MM. 
3. Styrker MM økonomiske ressurser og hever aktivitetsnivået. 
4. Styrker kunnskap, vennskap og samarbeid. 

 



  
 

 

33 RESURSER 

Klubb bygging i ASF 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
MM ønsker gjennom forskjellige aktiviteter å skape samhold og fellesskapsfølelse i 
ASF på tvers av de ulike undergruppene. 
 
 
Mål: 

1. Delta på dugnad Seilerhytta og klubbhus på Moland Havn. 
2. Skape et godt miljø for frivillige i MM, både på vinter og sommer. 
3. Godt samarbeid med samtlige undergrupper i ASF, sommer som vinter. 
4. Rekruttere nye seilere til alle undergrupper i ASF. 

 
Status: 

1. Vi har foreløpig ikke vært aktive med dugnad Seilerhytta og klubbhus Moland 
Havn. 

2. Vi har lykkes med å skape et godt miljø for alle frivillige. 
3. Samarbeidet med BB11 gruppa i hallen på Moland Havn fungerer godt. 
4. MM har bidratt til rekrutering mot BB11 miljøet. 

 
 
Tiltak: 

1. Ha som mål at 2/3 av gruppas medlemmer deltar med dugnad Seilerhytta og 
klubbhus Moland Havn. 

2. Jobbe videre med miljøskapende arbeid i alle aktiviteter. 
3. Opprettholde et godt forhold til alle undergrupper i ASF. 
4. Bidra med nye og alternative aktiviteter som rekrutterer til alle undergrupper i 

ASF. 
 
 
Konsekvens: 

1. Styrker samhold og dugnadsmiljøet i ASF.  
2. God trivsel og økt rekruttering til vårt miljø. 
3. Vi får en samlet og styrket forening. 
4. Båtene blir mer brukt og seilmiljøet i ASF styrkes. 



  
 

 

34 RESURSER 

Medlemmer 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
At alle skal føle seg vel og godt ivaretatt skal være MM fremste mål. Klarer vi å etablere 
gode vennskap, får vi medlemmer som bidrar til fellesskapet og seilingen. Et medlem regnes 
som aktivt i gruppen når det i det alt vesentlige deltar på en av gruppens aktiviteter. Etter 5 
års drift av MM har vi nå blitt et godt etablert miljø hvor mange har en lang historie og føler 
seg sterkt knyttet til gruppen.  
 
 
Mål: 

1. Etablere gode vennskap og ta godt vare på alle medlemmer. 
2. Ha ca. 60 aktive medlemmer i gruppa fordelt på de ulike aktivitetene. 
3. Påse at styret har direkte (personlig) kontakt med alle medlemmer, også de som for 

tiden ikke er aktive. 
4. I hovedsak rekruttere nye medlemmer utenifra, samt inaktive medlemmer i ASF.  
5. Alle som fortsatt er aktive etter mer enn en sesong og har tegnet medlemskap i ASF, 

regnes på dette grunnlag som aktive medlemmer i MM. 
 
 
Status:  

1. Styret har i forrige planperiode gjennom forrige leder holdt jevnlig og direkte kontakt 
med alle medlemmer.  

2. Antall aktive medlemmer samsvarer i dag ikke med de mål som er satt. 
3. Noe redusert direkte kontakt siste året. 
4. Rekruteringen har så langt stått i forhold til målsetningen. 
5. Nesten alle som har vært aktive mer enn en sesong har tegner medlemskap i ASF. 

 
 
 

Tiltak: 
1. Styret påser at det holdes jevnlig og direkte kontakt med alle medlemmer og en 

særlig innsats ovenfor nye medlemmer. 
2. Drive aktivt arbeid på ulike mediaplattformer, blant bekjente og i foreningen. 
3. Styrets leder og «aktivitetsledere» følger opp alle aktive i gruppen. 
4. Intensivere arbeidet mot mediaplattformer blant bekjente, og i foreningen. 
5. Påse at alle som har vært aktive mer enn en sesong har tegnet medlemskap i ASF. 

 
 
Konsekvens: 

1. Bedre oversikt over medlemmers status som aktive seilere, og mindre sjans for at 
noen faller ut av miljøet. 

2. Flere kommer med og vi når måltallene våre. 
3. Flere kommer med og alle føler seg inkludert. 
4. Flere kommer med og vi når måltallene våre. 
5. Flere medlemmer i ASF. 
 

  



  
 

 

35 RESURSER 

Dugnad / Arrangementskomiter  i MM 
 
Bakgrunn/beskrivelse: 
Vi har noen, men for få engasjerte medlemmer, og nettopp medlemmene i MM er vår 
viktigste ressurs for å sikre drift av gruppa.  
For å sikre drift av gruppa er medlemmene med på gjennomføringene av de ulike 
aktivitetene MM har i løpet av året.  
Styret holder oversikt og sikrer en god fordeling av oppgavene blant medlemmene. 
Ved å delta i komiteer bygger medlemmene tettere vennskap og blir kjent med 
hverandre. Vi har ment at gode sosiale relasjoner og vennskap er sentralt i et miljø 
som vårt for å skape trygghet, trivsel og samhold. I et langsiktig perspektiv mener vi 
også at gode arrangementer er en fin måte å ivareta Seilforeningens mål om et aktivt 
seilmiljø. Sosiale relasjoner mener vi bygges best gjennom felles opplevelser hvor 
alle opplever likeverd, mestring og progresjon. Sosialt samvær har alltid vært et 
sentralt element i MM gruppa i ASF.  
 
 
Mål:  

1. Aktivisere gruppas medlemmer til dugnad internt i vår gruppe. 
2. Alle medlemmene bidrar med dugnad i sin respektive aktivitet. 
3. Min. 10 aktive bidrar under sjøsetting og båtopptak.  

 
 
Status: 

1. MM medlemmer har vært involvert i gruppas interne dugnads behov. 
2. Styret må påse at alle bidrar i henhold til terminlisten som settes opp. 
3. Styret må påse at alle bidrar i henhold til terminlisten som settes opp. 

 
 
Tiltak: 

1. Stimulere, informere, og mer aktivt legge opp til dugnadsinnsats internt i MM. 
2. Sette opp og sende ut terminlister om dugnad tidlig. 
3. Informere tidlig og tydelig om deltagelse på sjøsetting og opptak. 

 
Konsekvens: 

1. Bedre fordeling av oppgaver på hver enkelt, større tilhørighet og 
fellesskapsfølelse. 

2. Sikrer drift av aktiviteter. 
3. Sikrer at båtene sjøsettes og tas opp trygt og effektivt.  



  
 

 

36 RESURSER 

Frivillige 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Frivillige er alltid en viktig resurs for en forening eller gruppe. I vår sammenheng har 
de frivillige stort sett vært hentet fra ASF, Seilkretsen og våre egne medlemmer. Noe 
frivillighet har også vært hentet inn via venner og bekjente uten tilknytning til vårt 
miljø. Det må være et mål at frivillige som hjelper oss alltid blir godt ivaretatt. Det må 
settes av god tid til informasjon og frivillige må få god behandling og bevertning.  
 
 
Mål: 

1. Frivillige skal ha god service og tilbys deltakelse på arrangementer som er 
knyttet opp mot aktiviteten de deltar på.  

2. Frivillige får et MM-krus som en liten oppmerksomhetsgave som takk for 
hjelpen gjennom året. 

3. Frivillige serveres lunsj/niste under arrangementer hvor de deltar på dugnad.   
4. Ha liste over frivillige, og hva de kan bidra med. 

 
 

Status: 
1. Frivillige inviteres som gjester på arrangementer som er knyttet opp mot 

aktiviteten de deltar på. 
2. Det foreligger ikke dokumenterte faste rutiner for hvordan de frivillige skal ha 

det under arrangementet og hva de skal motta som takk for innsatsen. 
3. Vi har tradisjon for å servere frivillige. 
4. Listen er mangelfull og ikke oppdatert. 

 
 

Tiltak: 
1. Inviterer frivillige til deltakelse på arrangementer som er knyttet opp mot 

aktiviteten de deltar på. 
2. Faste rutiner på hvordan frivillige skal ivaretas inkluderes i 

veiledningsdokumentene for aktiviteten.  
3. Vi serverer mat til frivillige under arrangementer. 
4. Oppdatere liste over frivillige. 

 
 
Konsekvens: 

1. Frivillige som føler seg verdsatt for at det bruker av sin private tid, og større 
mulighet for å få med frivillige ved en senere anledning. 

2. Sikrer at vi behandler de frivillige ordentlig og likt over tid.  
3. Trivsel og godvilje hos de frivillige. 
4. Bedre oversikt over frivillige, lettere tilgang og bedre arrangementer. 

 



  
 

 

37 RESURSER 

Dugnad i ASF 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Dugnad er forenings absolutte eksistens grunnlag. Uten dugnad, ingen seilforening, 
og ingen MM. MM medlemmer har ikke vært en stor bidragsyter til ASF’s generelle 
drift. Vi har i beskjeden grad vært involvert i ASF’s hovedstyre, tilstøtende verv og 
arrangementer, samt driften av foreningens klubbhus. Det bør være et mål for vår 
gruppe å være en aktiv og likeverdig bidragsyter til alle foreningens gjøremål. Dog 
bør det understrekes at vi på ingen måte har vært fullstendig fraværende. 
 
 
Mål: 

1. Utfylle en aktiv rolle innenfor foreningens verv. 
2. Delta aktivt på dugnader knyttet opp mot våre felles klubbhus. 
3. Være en aktiv og dugnadsgivende part under lokale og nasjonale 

arrangementer i Arendals Seilforenings regi. 
 
 

Status:  
1. MM har i beskjeden grad vært representert i ASF’s ulike verv og styrer. 
2. MM gruppas medlemmer har bidratt noe til dugnad på Seilerhytta men 

informasjon om dugnad fra hyttekomiteen har vært gitt litt for sent.  
3. MM gruppas medlemmer har i beskjeden grad vært representert under lokale 

og nasjonale arrangementer i ASF’s regi 
 
 

Tiltak: 
1. Jobbe for at MM gruppas medlemmer er forholdsmessig representert i 

foreningens ulike verv og styrer. 
2. Legge dugnad på Seilerhytta inn i gruppas terminlister. Ta kontakt med 

hyttestyret.  
3. Bidra aktivt på dugnad under lokale og nasjonale arrangementer i ASF regi. 

 
 
Konsekvens: 

1. Bidrar til å drifte ASF, og større gjennomslagskraft ved saker som angår MM. 
2. Bedre deltakelse på ASF’s dugnader, større kjennskap og tilhørighet til 

Seilerhytta. Fellesskapsfølelse ved å løse oppgaver sammen. 
3. Gruppas medlemmer styrker sin kompetanse og tilhørigheten til ASF styrkes. 



  
 

 

38 RESURSER 

Sosialt engasjement / samfunnsansvar    
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM gruppa i ASF har ikke hatt tradisjon for sosialt samfunnsengasjement utenfor 
ASF. Det er ønskelig at gruppen selv tar et initiativ til dette i fremtiden. Man kan se 
for seg at gruppen søker om aktuelle midler, kontakter kommune, veldedige 
organisasjoner eller private med tilbud om deltakelse i et kortsiktig eller langsiktig 
sosialt engasjement. Dette kan være flykninger, ensomme, handikappede og eller 
andre med spesielle behov for støtte og omtanke.  
 
 
Mål: 

1. MM ønsker å være et inkluderende miljø også for de med alternative behov. 
2. Det er et klart mål for MM å bidra med sosialt arbeid utover de ordinære 

aktiviteter som følger av gruppas drift. 
 
 

Status:  
1. Vi er et inkluderende miljø, men vi har ikke fått noen konkret henvendelser, 

eller jobbet direkte mot aktuelle grupper.  
2. MM så langt ikke vært involvert i sosiale tiltak utover gruppas ordinære drift. 

 
 

Tiltak: 
1. Styret er positive til henvendelser for de med alternative behov.  
2. Styret vil vurdere saker som dukker opp og ta aktivt initiativ for sosialt arbeid. 

 
 
Konsekvens: 

1. Gruppen får en større sosial bevissthet, og personer og eller grupper med 
alternative behov blir møtt seriøst og får et tilbud så godt som styret vurderer 
det mulig å gi på det gjeldene tidspunkt. 

2. Gruppen får en større sosial bevissthet, og personer og grupper med 
alternative behov blir møtt seriøst og får et tilbud så godt som styret vurderer 
det mulig å gi på det gjeldene tidspunkt. 

 
 



  
 

 

39 RESURSER 

Rekrutering 
 
Beskrivelse/bakgrunn: 
Rekrutering er et overordnet mål for MM. Vi er selvfølgelig avhengige av den 
«startkapitalen» som ligger i at etablerte medlemmer fra vår forening igangsetter 
virksomhet, men det er et klart mål at driften av MM skal domineres av at vi aktiverer 
inaktive medlemmer, samt rekrutterer nye medlemmer til vår forening. 
 
 
Mål: 

1. Aktivere inaktive medlemmer i vår forening. 
2. Rekruttere nye medlemmer til vår forening. 
3. Drive et bredt spekter av aktiviteter som fanger opp alle alderstrinn, 

funksjonsnivå og kjønn. 

 
 

Status: 
1. Aktivert noen inaktive medlemmer i vår forening. 
2. Rekruttert noen nye medlemmer til vår forening. 
3. Ikke drevet et bredt spekter av aktiviteter som fanger opp alle alderstrinn, 

funksjonsnivå og kjønn. 
 
 

 
Tiltak:  

1. Kontakte inaktive medlemmer i vår forening og be om deres bidrag. 
2. Rekruttere nye medlemmer til vår forening gjennom aktiviteter og media. 
3. Drive et bredt spekter av aktiviteter som fanger opp alle alderstrinn, 

funksjonsnivå og kjønn. 

 
 
Konsekvens: 

1. Aktiverer inaktive medlemmer i vår forening og får resurser i gruppa. 
2. Rekruttere nye medlemmer til vår forening og får resurser i gruppa. 
3. Aktiverer og rekrutterer medlemmer til vår forening og får resurser i gruppa. 

  



  
 

 

40 RESURSER 

Styret MM  
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Styret i MM skal være gruppas bærende element og påse at driften og grepene som 
tas samsvarer med handlingsplanen. I planperioden skal styret utarbeide tydeligere 
rutiner for hvordan styret skal velges og hvordan det skal jobbe. Det har ikke vært 
fastsatt fast tid for hvor lenge man sitter i et verv, men det foreslås at alle 
styremedlemmer sitter for en fast periode av gangen. Det bør påses at det er en 
naturlig overlapp ved inngang og avgang av styrerepresentanter.  

 
Mål: 

1. Følge opp handlingsplanen. 
2. Lage årlig aktivitetsplan som er basert på handlingsplanen. 
3. Styremedlemmer sitter minimum to år. 
4. Styret setter opp terminlister for Ute- og Innesesongen. 
5. Styrets medlemmer må være villig til å bruke tid og ha tid og 

gjennomføringsvilje for oppgavene de tar på seg. 
6. Det er ønskelig å gi anledning til skriftlig drøfting ved fravær fra styremøter. 
7. Det er ikke ønskelig med kjønnskvotering i styret.  

 
Status:  

1. Styret jobber med å lage ny handlingsplan. 
2. Styret har ikke hatt aktivitetsplan som er basert på handlingsplanen. 
3. Vi har ikke hatt et fast antall år for styremedlemmer. 
4. Det er ikke satt opp terminlister for Ute - og Innesesongen. 
5. Vi har ikke vært så spesifikke i kravene til styremedlemmer tidligere. 
6. Vi har ikke gitt anledning til skriftlig drøfting ved fravær på styremøter. 
7. Det har ikke vært kjønnskvotering tidligere. 

 
Tiltak: 

1. Lage handlingsplan og følge den. 
2. Lage aktivitetsplan som er basert på handlingsplanen. 
3. Fastsette at styremedlemmer sitter for perioder av 2 år. 
4. Sette opp terminlister. 
5. Være konkrete og spørre aktuelle kandidater om de har interesse, tid og 

gjennomføringsvilje til oppgavene som skal løses. 
6. Det gis anledning til skriftlig drøfting ved fravær på styremøter. 
7. Det er ikke ønskelig med kjønnskvotering i styret. 
 

Konsekvens: 
1. Bedre langsiktig oversikt, planlegging og styring. 
2. Bedre kortsiktig oversikt, planlegging og styring. 
3. Unngår at vi brenner noen ut, og at vi ender opp med styremedlemmer som 

blir sittende uten å være motiverte. 
4. Bedre langsiktig oversikt, planlegging og styring. 
5. Får de kandidatene til styret som er mest motiverte. 
6. Det blir større åpenhet omkring styresammensetningen. 
7. Vi får et styre som best mulig ivaretar driften av gruppen. 



   
 
 

   

41 SYNLIGGJØRING 

Websider 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har hatt websider siden starten i 2017. Disse er ikke blitt vedlikeholdt og 
videreutviklet frem til 2022. MM er tilknyttet foreningens web plattform og har sider 
som bør oppdateres og videreutvikles.  
  
 
Mål: 

1. Oppdaterte nettsider som til enhver tid speiler gruppas aktivitet.  
2. Utfyllende informasjon om MM historie og status. 
3. God kontaktinformasjon med oversikt over medlemmer og styret. 
4. Oversikt over alle styrebehandlende dokumenter. 
5. Gode bildearkiver. 
6. Minst et innlegg på websidene i måneden. 

 
 

Status:  
1. Nettsiden er ikke tilfredsstillende oppdaterte. 
2. Det er ikke utfyllende informasjon om MM gruppas historie og status. 
3. Det mangler oppdatert kontaktinformasjon med oversikt over medlemmer og 

styre. 
4. Oppdaterte dokumenter er ikke på nettsiden.  
5. MM har ikke gode bildearkiver. 
6. Vi har ikke hatt jevnlige innslag på websidene. 

 
 

Tiltak: 
1. Ha en nettside ansvarlig som skriver og legger ut artikler om drift og aktivitet.  
2. Ha oppdatert informasjon om MM historie og status på web sider. 
3. Oppdatere oversikt over medlemmer og styre på web sider. 
4. Legge ut styrebehandlede dokumenter på web sider.  
5. Legge ut gode bilder som viser vår historie på web sider. 
6. Legge ut et innlegg på web sidene minst en gang i måneden. 

 
 
Konsekvens: 

1. Aktivitetene til MM blir synligere, og det styrker interessen. 
2. Medlemmer og andre interesserte får mer kunnskap om vårt miljø. 
3. Strukturen og medlemsmassen til MM blir mer synlig, og vi blir lettere å nå.  
4. Vi får markedsført vår aktivitet og medlemmer føler tilhørighet. 
5. God markedsføring av gruppa og styrking av rekruttering. 
6. God markedsføring av gruppa og styrking av rekruttering. 

 



   
 

 

42 SYNLIGGJØRING 

Reklame / Infomateriell 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har ingen tradisjon for å gi ut egne reklameartikler. ASF, MM og NOV Race har produsert noe materiell som 
enten har vært relatert til vår forening, eller MM generelt. Det kan vurderes å produsere noen enkle artikler så 
som krus, t-skjorter og gensere, samt tilrettelegge for muligheten til å trykke og eller brodere MM logo på 
individuelle produkter. Infomateriell er ikke på plass på Seilerhytta og felles brygge. Vi har ikke utarbeidet egne 
krus som brukes til aktive eller gave til folk som bidrar eller støtter oss. 
 
 
Mål: 

1. Lage egne gensere / t-skjoter eller lign. med MM/ASF logo. Brukes når vi er ute og representerer MM. 
2. Oppblåsbar vest til de frivillige med logo ASF, MM og for eksempel tekst «instruktør» 
3. Lage skilt med info på fellesbryggen. Lage skilt til Seilerhytta.  
4. ASF vimpel på alle Expresser i MM. 
5. Alle frivillige får en MM-kopp. 
6. Alle deltakere på kurs får en MM-kopp. 
7. Utarbeide roll-up/bannere/beach-flagg/vimpler til markedsføring. 
8. Logoer på båtene med ASF og MM. 
9. Utarbeide flyers for utdeling. 
10. Fjerne alle båters nåværende «navn», båter merkes med farge og nummer.  

 
Status:  

1. Det har ikke vært laget egne gensere / t-skjorter eller lign. med logo. 
2. Har ikke oppblåsbar vest til de frivillige med logo ASF, MM og for eksempel tekst «instruktør» 
3. Det er ikke skilt på Seilerhytta og fellesbrygga 
4. Det er ikke ASF vimpel i akter staget sitt. 
5. Vi har ikke delt ut kopp med MM logo til de frivillige. 
6. Vi har ikke delt ut kopp med MM logo til deltakere 
7. Mangler roll-up. Har ikke bannere til bruk under arrangementer. 
8. Har ikke logoer på båtene med ASF og MM. 
9. Har ikke flyers 
10. Har ikke fjernet alle båters nåværende «navn», båter ikke merket med farge og nummer 

 
Tiltak 

1. Få produsert gensere eller lign med MM logo. 
2. Anskaffe oppblåsbare vester til instruktører dersom økonomi tillater det 
3. Sette opp skilt med info om MM på felles brygge.  
4. Minne om bruken av vimpel på sjøsetting. 
5. Dele ut krus med MM gruppas logo til frivillige. 
6. Dele ut krus med MM gruppas logo til deltakere på seilkurs. 
7. Utarbeide rull-up/bannere og vurdere bannerløsninger andre steder. 
8. Sette logoer på båtene med ASF og MM. 
9. Lage flyers til utdeling 
10. Fjerne alle båters nåværende «navn», båter merkes med farge og nummer.  

 
Konsekvens: 

1. Bedret markedsføring og følelse av tilhørighet. 
2. God synliggjøring av de frivillige og et plagg som alltid er ytterst på sjøen. 
3. Bedret markedsføring og følelse av tilhørighet. Bedre informasjon og kunnskap om MM og pågående 

aktiviteter. 
4. Bedre synliggjøring av at MM er en del av ASF.  
5. Bedre synlighet av MM.  
6. Bedre synlighet av MM 
7. Bedre informasjon og kunnskap om MM og pågående aktiviteter. 
8. Synliggjør Seilforeningen og gruppa bedre. 
9. God markedsføring av MM 
10. God oversikt. og økt sikkerhet. 

 



   
 

 

43 SYNLIGGJØRING 

E-post / Spond / Facebook /Deltaker.no 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
E-post har så langt vært MM viktigste kommunikasjonsform med våre medlemmer. 
Vi har fremdeles et stort forbedringspotensial når det gjelder å komme ut med 
informasjon til våre medlemmer i MM, ASF og utenforstående. Det er også viktig at 
vi til enhver tid sørger for å ha oppdaterte e-post lister.  
Facebook kan brukes av MM. Der kan medlemmer av MM utveksle ideer, erfaringer 
og informere hverandre om aktiviteten som rører seg i MM hver eneste uke - 
gjennom hele året.  
SPOND brukes til påmelding til de ulike arrangementer MM organiserer. Det kan 
også brukes til intern kommunikasjon for medlemmene i arrangementskomiteer.  
 
 
Mål: 

1. Sende ut ukentlig informasjon om våre aktiviteter til våre medlemmer hele 
utesesongen. 

2. Påse at alle medlemmer til enhver tid er på e-post listen. 
3. Medlemmene bruker Facebook aktivt.  
4. Informasjon til våre medlemmer skal prioriteres i følgende rekkefølge: 

nettsider (asf.no), SPOND, e-post og Facebook. 
 
 

Status:  
1. Informasjonsflyten har stort sett vært god. 
2. Mail listen har alltid vært oppdatert. 
3. Facebook har ikke vært brukt. 
4. Informasjon har ikke vært brukt aktivt gjennom nettsider (asf.no), SPOND, e-

post og Facebook.  
 
 
Tiltak: 

1. Påse at det sendes ut informasjon om våre aktiviteter ukentlig i utesesongen 
2. Påse at alle medlemmer til enhver tid er på e-post listen. 
3. Bruke nettsider (asf.no), SPOND, e-post og Facebook. aktivt mot våre 

medlemmer 
4. Sende ut informasjon på nettsider (asf.no), SPOND, e-post og Facebook.  

 
 
Konsekvens: 

1. Bedret informasjonsflyt, orienterte medlemmer og større fremmøte. 
2. Vi unngår at noen ikke får informasjon. 
3. Skaper og synliggjør aktivitet.  
4. Bedre informasjonsflyt til våre medlemmer.  

 
 
 



   
 

 

44 SYNLIGGJØRING 

Media 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har i liten grad benyttet seg av de muligheter som ligger i bruk av media. Vi har 
hatt få reportasjer i Agderposten, Seilas, Norge Rundt, Lokale nyheter på NRK TV 
og lign. Selv om medias interesse for et miljø som vårt vil være noe begrenset, er det 
viktig at vi i fremtiden tenker tabloid, og vinkler saker som nyheter. Vi må bli bedre på 
å fremme aktivitetene, begivenheter og vår daglige drift.  
 
 
Mål: 

1. Bruke gruppas aktiviteter og drift, som kurs, damegruppe, sosialt ansvar osv. 
aktivt til markedsføring av MM og ASF ved oppslag i lokale redaksjoner. 

2. Et årlig innslag i et lokalt eller riksdekkende medie. 
3. Selv være aktive med bilder og artikler til aviser og blader. 
4. Etablere en fast relasjon med en kontaktperson i Agderposten og NRK.  
5. MM skal gi ASF økt synlighet gjennom omtale i pressen. 

 
Status:  

1. Vi har ikke hatt sporadiske oppslag i lokale medier angående arrangementer 
og drift. 

2. Ikke hatt et årlig innslag i et lokalt eller riksdekkende media, kun noen 
sporadiske innslag. 

3. Har ikke vært aktive med bilder og artikler til aviser og blader. 
4. Ikke etablert relasjoner til redaksjoner.  
5. Ikke vært spesielt synlige i media. 

 
 

Tiltak: 
1. Ha et oppslag/artikkel i Agderposten hver gang vi drar i gang nye aktiviteter 

som for eksempel oppstart damegruppe. 
2. Være mer aktive mot lokale og nasjonale medier som sikrer et årlig innslag. 
3. Selv skrive artikkel til avisen når vi har noe vi mener bør frem i pressen.  
4. Ta kontakt med Agderposten og NRK og etabler kontakt.  
5. Ta kontakt med media og etablere kontakt.  

 
 
Konsekvens: 

1. Større synlighet gir større kunnskap om MM og ASF til lokalbefolkningen, og 
større interesse og letter rekrutteringen 

2. Større synlighet gir større kunnskap om MM og ASF til lokalbefolkningen, og 
større interesse og letter rekrutteringen 

3. Større synlighet gir større kunnskap om MM og ASF til lokalbefolkningen, og 
større interesse og letter rekrutteringen 

4. Letter arbeidet og sikrer eksponering 
5. Økt synlighet i media og pressen 
 

 
  



   
 

 

45 SYNLIGGJØRING 

Felles brygge 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM disponerer 6 stk. Albin Express. Per i dag ligger de samlet sammen med BB11 
og jollegruppa i Kittelsbukt. Dette er muligens den beste visuelle plasseringen av 
båtene, og vil til en viss grad være med på å markedsføre vår aktivitet. Det er dog 
grunn til å sette spørsmål ved om effekten er av noen vesentlig betydning for vår 
aktivitet og vekst. Derimot vil MM mene at det er viktig at båtene ligger samlet da 
dette har en rekke andre positive effekter på miljøet i gruppen. 
 
 
 
Mål: 

1. Samle alle båtene på felles brygge. Fortrinnsvis på et visuelt godt synlig sted, 
sammen med andre klasser fra vår forening.  
 
 
 

Status:  
1. Samlet på et godt synlig sted sammen med BB11 og jollegruppa 

 
 
 

Tiltak: 
1. Samle alle båtene på felles brygge. Fortrinnsvis på et visuelt godt synlig sted, 

sammen med andre klasser fra vår forening.  
 
 
 
Konsekvens: 

1. Båtene ligger på best mulig plass med tanke på synliggjøring 
 

 
 
  



   
 

 

46 SYNLIGGJØRING 

Arrangementer 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Arrangementer kan være en god anledning til å synliggjøre driften til MM. Med 
arrangementer mener vi her enhver aktivitet som visuelt eksponerer oss for 
publikum, og som derved gir oss en arena for å markedsføre vår aktivitet. Denne 
markedsføringen kan man se for seg i form av navn på båter, skilter på brygge, 
bekledning, bannere osv. 
 
 
 
Mål: 

1. Synliggjøre vår forening og gruppe på båtene. 
2. Synliggjøre våre verdier med bannere. 
3. Synliggjøre våre verdier med bekledning. 

 
 

Status:  
1. Har ikke synliggjøring av vår forening og gruppe på båtene. 
2. har ikke bannere som synliggjør våre verdier. 
3. Har lite bekledning som synliggjør våre verdier. 

 
 

Tiltak: 
1. Logoer på båter som viser forening og gruppe under arrangementer. 
2. Skaffe bannere til bruk ved arrangementer. 
3. Skaffe bekledning til frivillige som synliggjør våre verdier under 

arrangementer. 
 
 

Konsekvens: 
1. Foreningen og gruppen kommer tydeligere frem. 
2. Gruppens grunnverdier kommer tydeligere frem. 
3. Gruppens grunnverdier kommer tydeligere frem. 



   
 
 

   

47 ØKONOMI 

 
Budsjett 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Ref økonomireglement ASF: «I tillegg til årsmøtets budsjett, skal alle undergrupper 
sette opp sitt budsjett i samsvar med foreningens mål og verdier. Budsjettene skal 
være realistiske, og inntekter skal være forsiktig anslått. Arrangementer, både 
sportslige og sosiale, skal som hovedregel budsjetteres med overskudd eller i 
balanse»  
 
 
 
Mål: 

1. Klare budsjetter. 
2. Streng budsjettkontroll. 

 
 
 

 
Status:  

1. Hatt klare budsjetter. 
2. Hatt streng budsjettkontroll. 

 
 
 
 

Tiltak: 
1. Ha klare budsjetter. 
2. Ha streng budsjettkontroll. 

 
 
 
 
Konsekvens: 

1. God økonomisk drift. 
2. Unngår lettere uforutsette utgifter. 

 
 
  



   
 

 

48 ØKONOMI 

Søknader om støtte 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Den økonomiske bærebjelken i MM har så langt vært midler som vi har ervervet 
gjennom søknader til Gjensidige stiftelsen. Det er ønskelig at vi også i fremtiden er 
aktive med søknader til ulike organisasjoner og bedrifter, slik at vi sikrer vår 
økonomiske drift. Søknadene må gjerne være rettet mot spesielle prosjekter, eller 
skreddersydd etter søknadskriteriene. Alle søknader må godkjennes av styret i ASF, 
og samordnes med resten av foreningen. 
 
 
Mål: 

1. Sende inn søknader som sikrer våre økonomiske behov. 
2. Skreddersy søknader etter søkekriteriene. 
3. Lage en god oversikt over hvor man kan søke, og søknadsfrister. 
4. Sende søknader til «alle» aktuelle bidragsytere. 

 
 
Status:  

1. Har vært flinke til å sende inn søknader. 
2. Har vært flinke til å skreddersy søknadene. 
3. Mangler en oversikt over bidragsytere og søknadsfrister. 
4. Ikke sendt søknader til «alle» aktuelle bidragsytere. 

 
 
Tiltak: 

1. Sende inn søknader som sikrer våre økonomiske behov. 
2. Skreddersy søknader etter søkekriteriene. 
3. Lage oversikt over bidragsytere og søknadsfrister. 
4. Sende søknader til «alle» aktuelle bidragsytere. 

 
 
Konsekvens: 

1. Sikrer våre økonomiske behov. 
2. Større mulighet for å nå gjennom med søknader. 
3. God oversikt over alle søknader. 
4. Øker muligheten til økonomisk støtte. 

  



   
 

 

49 ØKONOMI 

Utleie av båter 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Dersom MM ser at det blir klare luker i programmet, eller at det av økonomiske 
grunner bør foregå utleie som ikke involverer bruk av mannskap fra MM, så må 
styret til enhver tid vurdere dette. Utleie kan være til andre organisasjoner, 
privatpersoner, arrangementer osv. Dog bør man være oppmerksom på at økt utleie 
medfører ekstra slitasje med påfølgende vedlikehold, samt at det krever tid å 
administrere. Dersom resursene tillater det, kan aktive medlemmer låne båter 
kostnadsfritt til et begrenset bruk. 
 
 
Mål: 

1. Vurdere utleie i perioder hvor båtene ikke er i bruk. 
2. Vurdere utleie til privatpersoner. 
3. Vurdere utleie til ulike organisasjoner. 
4. Vurdere utleie til ulike arrangementer uten bruk av mannskap fra MM. 

 
 

Status:  
1. En av båtene har vært leid ut. 
2. Ikke leid ut til privatpersoner. 
3. Ikke leid ut til organisasjoner. 
4. Ikke leid ut til arrangementer uten bruk av mannskap fra MM. 

 
 
Tiltak: 

1. Vurdere utleie i perioder hvor båtene ikke er i bruk. 
2. Vurdere utleie til privatpersoner. 
3. Vurdere utlei til ulike organisasjoner. 
4. Vurdere utleie til ulike arrangementer. 

 
 
Konsekvens: 

1. Sikrer ekstra inntekter når båtene uansett ikke er i bruk. 
2. Sikrer ekstra inntekter når båtene uansett ikke er i bruk. 
3. Sikrer ekstra inntekter når båtene uansett ikke er i bruk. 
4. Sikrer ekstra inntekter når båtene uansett ikke er i bruk. 

  



   
 

 

50 ØKONOMI 

Økonomiprosjekter 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Arendals Seilforening har tidligere hatt såkalte «økonomiprosjekter». Disse har 
vanligvis bestått av at seilforeningen har stilt med båter og mannskap, og tilbudt ulike 
bedrifter seiltur/regatta, samt bruk av Seilerhytta. Et annet alternativ kan være å 
etablere bedriftscuper hvor man seiler fast en gang i uken og at MM stiller med 
skippere om det trengs. Det kan også tilbys små enkle kveldsturer med alt fra en båt 
og oppover, her kan man for eksempel ta betalt per deltaker og ha enkel servering 
av reker/grillmat på Seilerhytta. Et slikt opplegg krever ikke nødvendigvis mer enn en 
person fra MM per båt.  
 
 
Mål: 

1. Arrangere 5 økonomiprosjekter årlig i samarbeid med ASF. 
2. Bruke Seilerhytta i forbindelse med prosjekter. 
3. Arrangere bedriftscuper. 

 
 

Status:  
1. Ikke arrangert økonomiprosjekter i samarbeid med ASF. 
2. Ikke brukt Seilerhytta til økonomiprosjekter. 
3. Ikke arrangert bedriftscuper. 

 
 
Tiltak: 

1. Arrangere økonomiprosjekter i samarbeid med ASF. 
2. Bruke Seilerhytta i forbindelse med prosjekter. 
3. Arrangere bedriftscuper. 

 
 
Konsekvens: 

1. Økte inntekter, økt arbeidsbelastning. 
2. Større muligheter for inntekt, større belastning på Seilerhytta. 
3. Gode inntekter, økt rekruttering. 

  



   
 

 

51 ØKONOMI 

Kurs 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Kurs er noe vi først og fremst ønsker å holde for å styrke interessen for seilsporten 
og maritim mestring, men kurs kan også være en betydelig inntektskilde. Derav er 
det viktig at vi balanserer pris på kurs på en slik måte at vi sikrer inntekter uten å 
hindre rekruttering. 
 
 
Mål: 

1. Aktivt bruke kurs som en inntektsgivende kilde. 
2. Ikke prise kurs så høyt at vi mister deltakere. 
3. Ha som mål å ha 30 betalende kursdeltakere årlig. 

 
 

Status:  
1. Aktivt brukt kurs som en inntektsgivende kilde. 
2. Ikke priset kurs så høyt at vi har mistet deltakere. 
3. Ikke hatt 30 betalende kursdeltakere årlig. 

 
 
Tiltak: 

1. Aktivt bruke kurs som en inntektsgivende kilde. 
2. Ikke prise kurs så høyt at vi mister deltakere. 
3. Ha som mål å ha 30 betalende kursdeltakere årlig. 

 
 
Konsekvens: 

1. Økte inntekter. 
2. Økte inntekter gjennom økt deltakelse. 
3. Økte inntekter. 

 



   
 

 

52 ØKONOMI 

Inntektsgivende aktiviteter  
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har som et bærende prinsipp at gruppen skal være selvfinansierende. Derav er 
det ønskelig at en stor del av aktivitetene også på ulike måter er inntektsgivende. 
Inntekter ved aktivitet kan komme gjennom deltakeravgift eller søknadsmidler. Dog 
er det viktig å understreke at så lenge økonomien tillater det, vil det jevnlig være 
prosjekter som preges av sosialt engasjement, rekruttering, klubb bygging osv, som 
ikke trenger å være inntektsgivende eller selvfinansierende. 
 
 
Mål: 

1. Ha som et overordnet mål at «alle» aktiviteter er selvfinansierende internt i 
MM. 

2. Ha sosialt engasjement, rekruttering, klubb bygging osv, som ikke trenger å 
være inntektsgivende eller selvfinansierende. 

 
 
Status:  

1. Har hatt som et overordnet mål at «alle» aktiviteter er selvfinansierende. 
2. Har hatt sosialt engasjement, rekruttering, klubb bygging osv, som ikke har 

vært inntektsgivende eller selvfinansierende. 
 

 
Tiltak: 

1. Ha som et overordnet mål at «alle» aktiviteter er selvfinansierende. 
2. Ha sosialt engasjement, rekruttering, klubb bygging osv, som ikke trenger å 

være inntektsgivende eller selvfinansierende. 
 
 
Konsekvens: 

1. Sikrer inntekter til videre drift. 
2. Styrker gruppen over tid, og kan lede til inntekter gjennom rekruttering og økt 

mengde frivillige. 
 

 
 
 
  



   
 

 

53 ØKONOMI 

Lønn av frivillige 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM ønsker å bygge sin aktivitet på frivillighet, intern kompetanse og ulønnet arbeid 
så langt dette lar seg praktisk gjøre. Våre aktiviteter skal først og fremst være av en 
slik art at vi kan bruke intern kompetanse, uten behov for innleid, eller lønnet arbeid, 
ref: Lovene til ASF §1.2 «Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet.».  
Det er et vanskelig farvann å manøvrere i når man betaler noen, men ikke andre. 
Ofte har noen jobbet mye og lenge ulønnet, det kan da oppleves som både 
urettferdig og demotiverende at noen da får betalt for arbeid som muligens kunne 
vært gjort på dugnad. Angående ungdom ønsker MM å følge de til enhver tid 
gjeldene prinsippene i ASF.  
 
Mål: 

1. Unngå lønnet arbeid ved vår ordinære drift. 
2. Ha som mål at våre inntekter skal tilbakeføres til MM sin drift for å styrke vårt 

tilbud. 
3. Vurdere lønning av ungdom dersom øremerkede midler i søknader gir rom for 

dette. 
 
 
Status:  

1. Har hatt lønnet arbeid ved vår ordinære drift. 
2. Søknadsmidler har vært brukt til avlønning. 
3. Ungdom har blitt lønnet.  

 
 

Tiltak: 
1. Rekruttere frivillige som vil jobbe dugnad, så vi unngår lønnet arbeid. 
2. Ha som mål at våre inntekter skal tilbakeføres til MM sin drift for å styrke vårt 

tilbud. 
3. Søke om midler for lønning av ungdom der hvor dette er naturlig. 

 
 
Konsekvens: 

1. Større motivasjon og opplevelse av likeverd og rettferdighet blant frivillige. 
2. Større del av inntektene tilbakeføres til MM, og tilbudet kan styrkes. 
3. Vi kan bidra til ekstrainntekter for ungdom i vår forening, som trenger midler 

ved siden av studier. 
  



   
 

 

54 ØKONOMI 

Fordeling av inntekter med foreningens øvrige undergrupper 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Båtparken til Maritim Mestring kan representere en vesentlig inntektskilde for vår 
forening, og spørsmålet om fordeling av eventuelt overskudd kan fort melde seg. MM 
må naturligvis dekke inn alle sine utgifter, samt ha midler til avsetning og uforutsette 
utgifter, samt mulig ønsket ekspansjon. Utover dette vil det være fornuftig at 
overskudd tilbakeføres til foreningens samlede økonomi. 
 
 
Mål: 

1. Drive MM med økonomisk overskudd. 
2. Sette av midler til avsetning og uforutsette utgifter, samt mulig ønsket 

ekspansjon, som sikrer 2 års drift  
3. Tilbakeføre overskudd til foreningen når drift er sikret. 
4. Ha en fordelingsnøkkel når undergrupper bidrar inn mot MM i 

økonomiprosjekter. 
 
 
Status:  

1. Har drevet med overskudd. 
2. Har satt av midler til avsetning og uforutsette utgifter, samt mulig ønsket 

ekspansjon. 
3. Ikke tilbakeført midler til foreningen. 
4. Ikke utarbeidet en fordelingsnøkkel når undergrupper bidrar inn mot MM i 

økonomiprosjekter. 
 

 
Tiltak: 

1. Drive med økonomisk overskudd. 
2. Sette av midler til avsetning og uforutsette utgifter, samt mulig ønsket 

ekspansjon. 
3. Tilbakeføre overskudd til foreningen når drift er sikret. 
4. Utarbeide en fordelingsnøkkel når undergrupper bidrar inn mot MM i 

økonomiprosjekter. 
 
 
Konsekvens: 

1. Sikrer videre drift. 
2. Trygger økonomi, og muliggjør økt aktivitet. 
3. Styrker foreningens økonomi og samholdet i foreningen. 
4. Sikrer forutsigbarhet for andre undergrupper / 6hovedforening. Opplevelse at 

vi alle bidrar i felleskap for foreningen. 
  



    
 
 

   

55 AKTIVITETER 

Åpent prosjekt 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM ønsker at det for hvert år skal være mulig å ha et «åpent» prosjekt. Med dette 
mener vi at det kan startes nye tilbud som enten oppstår på bakgrunn av en god ide, 
eller er nødvendig for å tilfredsstille søkekriteriene fra ulike giver organisasjoner, slik 
at vi kan sikre inntekter til videre drift. 
 
 
Mål: 

1. Starte nye tilbud på bakgrunn av en god ide 
2. Starte nye tilbud på bakgrunn av kriteriene til ulike giver organisasjoner 

 
 
Status:  

1. Har startet nye tilbud på bakgrunn av en gode ideer 
2. Har startet nye tilbud på bakgrunn av kriteriene til ulike giver organisasjoner 

 
 
Tiltak: 

1. Starte nye tilbud på bakgrunn av en god ide 
2. Starte nye tilbud på bakgrunn av kriteriene til ulike giver organisasjoner 

 
 
Konsekvens: 

1. Sikrer at vi fornyer oss 
2. Sikrer økonomi 

  



   
 

 

56 AKTIVITETER 

Leirskole 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
MM har ikke som mål å selv arrangere leirskole, men ønsker å kunne stille med 
båter og personell til andre organisasjoner som på denne måten ønsker å leie vårt 
materiell og vår kompetanse. 
 
 
Mål: 

1. Stille med båter og personell til andre organisasjoner som ønsker å leie 
vårt materiell og vår kompetanse 

 
 
Status:  

1. Tidligere leid ut materiell og kompetanse til Hove leirskole 
 
 
Tiltak: 

1. Stille med båter og personell til andre organisasjoner som ønsker å leie 
vårt materiell og vår kompetanse 

 
 
Konsekvens: 

1.  Økt aktivitet med seiling, økte inntekter til MM 
 

  



   
 

 

57 AKTIVITETER 

Klubbmesterskap for hele ASF 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Arendals Seilforening har i mange år ytret et ønske om å arrangere klubbmesterskap 
for hele foreningen, hvor alle klasser deltar samtidig Så langt har ikke dette latt seg 
gjennomføre, Maritim Mestring tar ikke et aktivt standpunkt til hvordan dette bør 
løses i fremtiden. Derimot så ønsker Maritim Mestring å stille sine båter til 
disposisjon for et klubbmesterskap hvor vi kan kåre den/de ultimate klubbmesterne 
etter modell av «Mestrenes Mester» som NSF årlig arrangerer for å kåre den 
ultimate Norgesmester. Ønske her er da at alle deltakende team seiler en seilas hver 
med alle Expressene som Maritim Mestring stiller til disposisjon. På denne måten 
seiler alle med samme utstyr, og det er kun kunnskapen som avgjør. 
 
 
Mål: 

1. Klubbmesterskapet arrangeres fortrinnsvis 2 helg i september? (eller etter 
undergruppenes klubbmesterskap) 

2. Klubbmesterskapet arrangeres fortrinnsvis på en lørdag 
3. Alle undergrupper (Jolle, Tur og Hav og BB11) inviteres med to lag hver 
4. Ha en enkel servering på brygga, som løper under hele klubbmesterskapet 

(Pølser?) 
 

 
Status:  

1. Ikke arrangert tidligere 
2. Ikke arrangert tidligere 
3. Ikke invitert tidligere 
4. Ikke servert tidligere 

 
 
Tiltak: 

1. Arrangere klubbmesterskap fortrinnsvis 2 helg i september? 
2. Arrangere klubbmesterskap fortrinnsvis på en lørdag 
3. Invitere alle undergrupper til å stille med to lag 
4. Ordne med en enkel servering (Pølser?) 

 
 

Konsekvens: 
1. Vi får kåret den ultimate klubbmester, og skaper samhold mellom gruppene. 
2. Klubbmesterskapet arrangeres fortrinnsvis på en lørdag 
3. Alle undergrupper (Jolle, Tur og Hav og BB11) møtes og bygger fellesskap 
4. Vi får en trivelig sosial ramme med enkel servering 



   
 

 

58 AKTIVITETER 

Seilkurs for damer     
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Som så mange andre seilforeninger har ASF ikke helt evnet å gi et adekvat tilbud til 
damer som ønsker å seile. Resultatet har blitt at det har vært få aktive kvinnelige 
seilere i vår forening.  Det er ønskelig med en betydelig andel kvinner i alle deler av 
ASf sin virksomhet.  MM ønsker derfor å arrangere rene damekurs for å se om det 
kan appellere til økt kvinnelig deltagelse. Ønsket er å følge opp kursene med faste 
dager med turseiling for damer. 
 
 
Mål: 

1. Arrangere årlig seilkurs for damer 
2. Organisere eget trener team som tar seg av damekurs 
3. Kurset er gratis for medlemmer av ASF 
4. Kursavgift inkluderer medlemskap for nye seilere 
5. Tilby aktiv turseiling ukentlig etter gjennomført kurs 

 
 
Status:  

1. Vi har ikke hatt faste årlige seilkurs for damer 
2. Vi har ikke et eget trenerteam som tar seg av damekurs 
3. Vi har ikke hatt gratis kurs for medlemmer av ASF 
4. Kursavgift har ikke inkludert medlemskap for nye seilere 
5. Vi har ikke hatt et ukentlig tilbud med turseiling 

 
 
Tiltak: 

1. Arrangere årlig seilkurs for damer 
2. Etablere et eget trenerteam som tar seg av damekurs 
3. Tilby gratis kurs for medlemmer av ASF 
4. Tilby kurs med inkludert medlemskap i ASF 
5. Tilby aktiv turseiling ukentlig etter gjennomført kurs 

 
 
Konsekvens: 

1. Økt rekruttering av damer som seiler 
2. Kursvirksomheten rettet mot damer blir mer selvdreven 
3. Får aktivisert passive medlemmer 
4. Økt medlemsmasse i ASF 
5. Egen damegruppe som driver med turseiling fast 

 
 
  



   
 

 

59 AKTIVITETER 

Seilkurs for herrer     
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Tradisjonelt har Arendals Seilforening arrangert kurs samlet for begge kjønn. Nå har 
MM et ønske om å arrangere egne kurs for damer, og en naturlig oppfølging av dette 
vil være egne kurs for herrer. Man kunne selvfølgelig se for seg et kurs for begge 
kjønn, men da er vi usikre på om rekruteringen for damer vil bli like god. Ønsket er å 
følge opp kursene med faste dager med turseiling for herrer.  
 
 
Mål: 

1. Arrangere årlig seilkurs for herrer 
2. Organisere eget trener team som tar seg av herrekurs 
3. Kurset er gratis for medlemmer av ASF 
4. Kursavgift inkluderer medlemskap for nye seilere 
5. Tilby aktiv seiling ukentlig etter gjennomført kurs 

 
 
Status:  

1. Vi har ikke hatt faste årlige seilkurs for herrer 
2. Vi har ikke et eget trenerteam som tar seg av herrekurs 
3. Vi har ikke hatt gratis kurs for medlemmer av ASF 
4. Kursavgift har ikke inkludert medlemskap for nye seilere 
5. Vi har ikke hatt et ukentlig tilbud med turseiling 

 
 
Tiltak: 

1. Arrangere årlig seilkurs for herrer 
2. Etablere et eget trenerteam som tar seg av herrekurs 
3. Tilby gratis kurs for medlemmer av ASF 
4. Tilby kurs med inkludert medlemskap i ASF 
5. Tilby aktiv turseiling ukentlig etter gjennomført kurs 

 
 
Konsekvens: 

1. Økt rekruttering av herrer som seiler 
2. Kursvirksomheten rettet mot herrer blir mer selvdreven 
3. Får aktivisert passive medlemmer 
4. Økt medlemsmasse i ASF 
5. Egen herregruppe som driver med turseiling fast 

 
  



   
 

 

60 AKTIVITETER 

Seilkurs for ungdom     
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Som så mange andre seilforeninger har ASF ikke helt evnet å gi et adekvat tilbud til 
ungdom som ønsker å seile. Resultatet har blitt at det har vært få aktive ungdommer 
(+15 år) i vår forening.  Det er ønskelig med en betydelig andel ungdommer i alle 
deler av ASF sin virksomhet.  MM ønsker derfor å arrangere rene ungdomskurs for å 
se om det kan appellere til økt deltagelse. Ønsket er å følge opp kursene med faste 
dager med turseiling for ungdom. 
 
 
Mål: 

1. Arrangere årlig seilkurs for ungdom 
2. Organisere eget trener team som tar seg av kurs for ungdom 
3. Kurset er gratis for medlemmer av ASF 
4. Kursavgift inkluderer ett års medlemskap for nye seilere 
5. Tilby aktiv turseiling ukentlig etter gjennomført kurs 

 
 
Status:  

1. Vi har ikke hatt faste årlige seilkurs for ungdom +15år 
2. Vi har ikke et eget trenerteam som tar seg av ungdom 
3. Vi har ikke hatt gratis kurs for medlemmer av ASF 
4. Kursavgift har ikke inkludert medlemskap for nye seilere 
5. Vi har ikke hatt et ukentlig tilbud med turseiling 

 
 
Tiltak: 

1. Arrangere årlig seilkurs for ungdom 
2. Etablere et eget trenerteam som tar seg av kurs for ungdom 
3. Tilby gratis kurs for medlemmer av ASF 
4. Tilby kurs med inkludert ett års medlemskap i ASF 
5. Tilby aktiv turseiling ukentlig etter gjennomført kurs 

 
 
Konsekvens: 

1. Økt rekruttering av ungdom som seiler 
2. Kursvirksomheten rettet mot ungdom blir mer selvdreven 
3. Får aktivisert passive medlemmer 
4. Økt medlemsmasse i ASF 
5. Egen ungdomsgruppe som driver med turseiling fast 

 



   
 

 

61 AKTIVITETER 

Skoleseiling 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har i 2018 og 2019 hatt stor suksess med å tilby seiling for elever ved Sam Eide 
videregående skole. Dessverre stoppet dette noe opp grunnet korona. Prosjektet har så 
langt vært drevet som ren dugnad og uten noen form for inntekter til drift av MM. MM ønsker 
fremdeles å være åpne for å tilby seiling til skoleelever, men bør også se på om dette kan 
tilføre MM midler til videre drift. Så langt har det vært seniorer i ASF som har tatt på seg 
jobben med å være skippere og veiledere. Grunnet det faktum at seilingen foregår på dagtid, 
er det naturlig at det må satses på seniorer også for fremtidige prosjekter 
 
 
 
Mål: 

1. Arrangere kurs for skoleelever 
2. Fortrinnsvis tilby seiling for skoler 
3. Tilby seiling min en gang i uken vår og høst 

 
 

  
Status:  

1. Har arrangert kurs for skoleelever 
2. Har tilbyd seiling for videgående skoler 
3. Har tilbyd seiling min en gang i uken vår og høst 

 
 
 
Tiltak: 

1. Arrangere kurs for skoleelever 
2. Fortrinnsvis tilby seiling for skoler 
3. Tilby seiling min en gang i uken vår og høst 

 
 

 
Konsekvens: 

1. Får presentert seiling for yngre generasjoner 
2. Lettere å organisere da det kan gå inn som fag  
3. Sikrer bruk av båter på dagtid, og får flest mulig ut på seiling 

 
 
 
  



   
 

 

62 AKTIVITETER 

Regatta 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM disponerer 6 stk Albin Express. Dette har tradisjonelt vært svært populære båter 
for regattaseilere i store deler av Skandinavia. Arendals Seilforening hadde rundt år 
2000 en stor og aktiv klasse i Arendal. Selv om MM primært ønsker å være et 
alternativ for de som vil ha seilopplevelser uten regatta, så ønsker MM at båtene 
også kan brukes til dette for foreningens medlemmer. Det kan være en lokal 
onsdagsregatta, klubbmesterskap med Express i regi MM, noen som vil seile et NM 
osv. 
 
 
 
Mål: 

1. Arrangere et årlig klubbmesterskap for hele foreningen hvor alle båtene 
disponeres etter «Mestrenes Mester» prinsippet 

2. Stille båtene til disposisjon for bruk til onsdagsregattaer 
3. Stille båtene til disposisjon for NM seiling 

 
 
 

Status:  
1. Det har ikke vært arrangert et årlig klubbmesterskap 
2. Båtene har ikke vært stilt til disposisjon for bruk på onsdagsregattaer 
3. Ikke vært brukt til NM seiling 

 
 
 

Tiltak: 
1. Arrangere et årlig klubbmesterskap for hele foreningen hvor alle båtene 

disponeres etter «Mestrenes Mester» prinsippet 
2. Stille båtene til disposisjon for bruk til onsdagsregattaer 
3. Stille båtene til disposisjon for NM seiling 
 

 
 
Konsekvens: 

1. Vi kårer den ultimate klubbmester, skaper samhold i foreningen og nyttiggjør 
oss båtene. 

2. Vi øker rekruteringen til seiling på onsdager og nyttiggjør oss båtene 
3. Båtene blir brukt mer, og blir ytterligere en del av hele foreningen 



   
 

 

63 AKTIVITETER 

Dame seiling 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
Som så mange andre seilforeninger har ASF ikke helt evnet å gi et adekvat tilbud til damer 
som ønsker å seile. Resultatet har blitt at det har vært få aktive kvinnelige seilere i vår 
forening.  Vi tror at et alternativt tilbud om faste dager for turseiling kun for damer kan være 
et godt alternativ som kan appellere til mange. 
 
 
 
Mål: 

1. Organisere en egen aktivitetsgruppe for dameseiling 
2. Organisere ledelse av egen aktivitetsgruppe for damer 
3. Organisere seiling fast en gang i uken 
4. Seilingen skal være ren turseiling, ikke regatta 
5. Aktivisere passive medlemmer i ASF, og rekruttere nye medlemmer 
6. Rekruttere flere damer som instruktører 

 
 

 
Status:  

1. Har ikke egen aktivitetsgruppe for dameseiling 
2. Har ikke egen ledelse for aktivitetsgruppe damer 
3. Har ikke seiling fast en gang i uken 
4. Har ikke drevet med turseiling  
5. Har ikke aktivisert passive medlemmer i ASF, eller rekruttert nye medlemmer 
6. Har begrenset med damer som instruktører 

 
 

 
Tiltak: 

1. Organisere en egen aktivitetsgruppe for dameseiling 
2. Organisere egen ledelse for aktivitetsgruppe damer 
3. Organisere seiling fast en gang i uken 
4. Organisere ren turseiling 
5. Aktivisere passive medlemmer i ASF, og rekruttere nye medlemmer 
6. Aktivisere seilkyndige damer i foreningen som instruktører, og øke opplæring 

 
 

 
Konsekvens: 

1. Får en egen aktivitetsgruppe for dameseiling 
2. Mer selvdreven gruppe, som selv tar initiativ og samordner dette med styret i MM 
3. Får forutsigbarhet og en fast aktivitet for damer 
4. Seilingen preges mer av ro og hygge, og vi skremmer ikke noen bort med aggressiv 

regattaseiling 
5. Økt aktivitet blant passive medlemmer, samt økt rekruttering 
6. Rekrutterer flere damer som instruktører 

 
 



   
 

 

64 AKTIVITETER 

Herre seiling 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
I sin tid ble Tur og Hav dannet i ASF. Som navnet indikerer, så var turseiling ment å være en 
viktig del av miljøet, noe som dessverre har falt bort de siste årene. Når noen nettopp har 
gjennomført et nybegynnerkurs ser vi for oss at overgangen til regatta kan bli noe brå, derav 
mener MM at et tilbud med faste dager for turseiling kan være et godt alternativ for å bygge 
opp kunnskap og trygghet, og kanskje et alternativ for de som gjerne vil seile litt, men ikke 
nødvendigvis regatta. Vi tror at et alternativt tilbud om faste dager for turseiling kun for herrer 
kan være et godt alternativ som kan appellere til mange. At herre og dame turseiling blir 
adskilt er primært et uttrykk for vårt ønske om å skape et miljø hvor damene får råde egen 
grunn i håp om at dette kan bidra til rekruttering av damer. 
 
 
 
Mål: 

1. Organisere en egen aktivitetsgruppe for herreseiling 
2. Organisere ledelse av egen aktivitetsgruppe for herrer 
3. Organisere turseiling fast en gang i uken 
4. Seilingen skal være ren turseiling, ikke regatta 
5. Aktivisere passive medlemmer i ASF, og rekruttere nye medlemmer 
6. Rekruttere flere herrer som instruktører 

 
 
 

 
Status:  

1. Har ikke egen aktivitetsgruppe for herre turseiling 
2. Har ikke egen ledelse for aktivitetsgruppe herrer 
3. Har ikke seiling fast en gang i uken 
4. Har ikke drevet med turseiling  
5. Har ikke aktivisert passive medlemmer i ASF, eller rekruttert nye medlemmer 
6. Har begrenset med herrer som instruktører. 

 
 

Tiltak: 
1. Organisere en egen aktivitetsgruppe for herre turseiling 
2. Organisere egen ledelse for aktivitetsgruppe herrer 
3. Organisere turseiling fast en gang i uken 
4. Organisere ren turseiling 
5. Aktivisere passive medlemmer i ASF, og rekruttere nye medlemmer. 
6. Aktivisere seilkyndige herrer i foreningen som instruktører, og øke opplæring 

 
 
Konsekvens: 

1. Får en egen aktivitetsgruppe for herre turseiling 
2. Mer selvdreven gruppe, som selv tar initiativ og samordner dette med styret i MM 
3. Får forutsigbarhet og en fast aktivitet for herrer 
4. Seilingen preges mer av ro og hygge, og vi skremmer ikke noen bort med aggressiv 

regattaseiling 
5. Økt aktivitet blant passive medlemmer, samt økt rekruttering 
6. Rekrutterer flere damer og herrer som instruktører 

  



   
 

 

65 AKTIVITETER 

 
Ungdoms seiling 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
I sin tid ble Tur og Hav dannet i ASF. Som navnet indikerer, så var turseiling ment å være en 
viktig del av miljøet, noe som dessverre har falt bort de siste årene. Når noen nettopp har 
gjennomført et nybegynnerkurs ser vi for oss at overgangen til regatta kan bli noe brå, derav 
mener MM at et tilbud med faste dager for turseiling kan være et godt alternativ for å bygge 
opp kunnskap og trygghet, og kanskje et alternativ for de som gjerne vil seile litt, men ikke 
nødvendigvis regatta. Vi tror at et alternativt tilbud om faste dager for turseiling kun for 
ungdom kan være et godt alternativ som kan appellere til mange.  
 
 
 
Mål: 

1. Organisere en egen aktivitetsgruppe for turseiling ungdom 
2. Organisere ledelse av egen aktivitetsgruppe for ungdom 
3. Organisere turseiling fast en gang i uken 
4. Seilingen skal være ren turseiling, ikke regatta 
5. Aktivisere passive medlemmer i ASF, og rekruttere nye medlemmer 

 
 

 
Status:  

1. Har ikke egen aktivitetsgruppe for ungdom og turseiling 
2. Har ikke egen ledelse for aktivitetsgruppe ungdom 
3. Har ikke seiling fast en gang i uken 
4. Har ikke drevet med turseiling for ungdom 
5. Har ikke aktivisert passive medlemmer i ASF, eller rekruttert nye medlemmer 

 
 

 
Tiltak: 

1. Organisere en egen aktivitetsgruppe for turseiling ungdom 
2. Organisere egen ledelse for aktivitetsgruppe ungdom 
3. Organisere turseiling fast en gang i uken 
4. Organisere ren turseiling 
5. Aktivisere passive medlemmer i ASF, og rekruttere nye medlemmer. 

 
 

 
Konsekvens: 

1. Får en egen aktivitetsgruppe for ungdom turseiling 
2. Mer selvdreven gruppe, som selv tar initiativ og samordner dette med styret i MM 
3. Får forutsigbarhet og en fast aktivitet for ungdom 
4. Seilingen preges mer av ro og hygge, og vi skremmer ikke noen bort med aggressiv 

regattaseiling 
5. Økt aktivitet blant passive medlemmer, samt økt rekruttering 



   
 

 

66 AKTIVITETER 

Senior seiling 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
Med båtparken til MM er det naturlig å tenke at vi har de grunnleggende 
forutsetningene for å kunne tilby nettopp dette. Vi har mange erfarne seniorer som 
kunne fungert som instruktører og medhjelpere. Dette kan være en ukentlig aktivitet 
med enkel turseiling for en fast gjeng, et tilbud om kurs med påfølgende seiltilbud på 
dagtid, eller et tilbud spesielt rettet mot ulike organisasjoner og institusjoner. 
 
 
Mål: 

1. Kartlegge mulighetene for senior seiling 
2. Igangsette seniorgruppe dersom det viser seg å være ressurser og marked 

for dette 
 
 

Status:  
1. Ikke kartlagt mulighetene for en senior seiling 
2. Igangsette senior seiling dersom det viser seg å være ressurser og marked 

for dette 
 

 
Tiltak: 

1. Kartlegge mulighetene for senior seiling 
2. Igangsette senior seiling dersom det viser seg å være ressurser og marked 

for dette 
 
 
Konsekvens: 

1. Avklart mulighetene for seilende seniorer i vår forening 
2. Aktive seilende seniorer i vår forening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

 

67 AKTIVITETER 

Innesesong Hallen  
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Innesesongen er en av MM viktigste aktiviteter. Den sikrer et godt vedlikehold av 
båtene og holder vår aktivitet gående hele året. Det er særdeles viktig å legge til 
rette et attraktivt arbeidsmiljø som stimulerer til aktivitet. Vi bruker mye tid sammen i 
hallen, nettopp derfor er det svært viktig at denne aktiviteten holder høy kvalitet, da 
vi mener at sosiale relasjoner og vennskap er sentralt i et miljø som vårt for å skape 
gode opplevelser. I et langsiktig perspektiv mener vi at dette er viktig for å ivareta 
Seilforeningens mål om et aktivt seilmiljø. 
 
 
Mål: 

1. Ukentlige samlinger gjennom hele Innesesongen 
2. Vi ønsker å ha aktive frivillige som samles for vedlikehold på dagtid eller 

kveldstid. 
3. Det skal være en pauseansvarlig hver uke som tilrettelegger for litt enkel 

bevertning. 
 
 
Status:  

1. Vi gjennomfører samlinger hele Innesesongen 
2. Vi har normalt vært 5 til 10 deltakere 
3. Vi har ikke hatt en fast pauseansvarlig 
 
 

Tiltak: 
1. Sende ut på Spond til medlemmer og informere om kommende 

onsdagssamling.  
2. Øke informasjon, direkte kontakt med medlemmer. 
3. Leder for aktivitetsgruppen til frivillige følger opp hvem som er pauseansvarlig. 

 
 
Konsekvens: 

1. Samlinger i Innesesongen skaper seiling og aktivitet i Utesesongen.  
2. Samlinger i Innesesongen skaper seiling og aktivitet i Utesesongen.  
3. Oppgavene til pauseansvarlig blir klare og forholdene bedre tilrettelagt for 

miljøet. 
  



   
 

 

68 AKTIVITETER 

Båtførerprøve 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM har tidligere arrangert båtførerprøve i samarbeid med andre aktører. Dette er en 
fin aktivitet som kan kombineres med inne aktivitet om vinteren og ute aktivitet om 
sommeren.  
 
 
Mål: 

1. Arrangere båtførerprøve årlig 
2. Arrangere båtførerprøve for jolleseilere og egne medlemmer. 

 
 

Status:  
1. Arrangert en gang tidligere i samarbeid med annen aktør 
2. Ikke arrangert båtførerprøve for jolleseilere og egne medlemmer. 

 
 
 
Tiltak: 

1. Arrangere båtførerprøve årlig. 
2. Arrangere båtførerprøve for jolleseilere og egne medlemmer. 

 
 
 
Konsekvens: 

1. Utfyller et behov blant kommende seilere. Skaper inne aktivitet om vinteren 
2. Utfyller et behov blant kommende seilere. Skaper inne aktivitet om vinteren 

 
 
 
 



   
 

 

69 AKTIVITETER 

Seiling med ideelle organisasjoner 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM grunnleggende prinsipp og motto er å «skape gode opplevelser gjennom 
omtanke og mestring». Med dette bakteppet for vår aktivitet, så er det også ønskelig 
at MM tar sosialt ansvar gjennom tilbud til ideelle organisasjoner som er preget av 
sosialt arbeid. Tilbudet kan være små enkle turer fra brygge, eller litt lengre 
dagsturer med et definert mål og innhold. Det kan også være faste aktiviteter over 
tid. 
 
 
Mål: 

1. Aktivt tilby seiling til ideelle organisasjoner som er preget av sosialt arbeid. 
 
 

 
Status:  

1. Har ikke aktivt tilbyd seiling til ideelle organisasjoner som er preget av sosialt. 
arbeid. 

 
 
Tiltak: 

1. Aktivt tilby seiling til ideelle organisasjoner som er preget av sosialt arbeid. 
 

 
Konsekvens: 

1. Vi får tilbyd seiling til alternative brukergrupper og ivaretar vårt motto om å 
«skape gode opplevelser gjennom omtanke og mestring». 

 
 
 

  



   
 

 

70 AKTIVITETER 

Offentlige arrangementer (Arendalsuka / CanalStreet / Byjubileum osv) 
 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Arendal har fra tid til annen store offentlige arrangementer med stor pressedekning 
og mulige inntektskilder for MM. MM ønsker å orientere seg inn mot denne type 
arrangementer dersom dette kan medføre betydelig og nyttig pressedekning, og/eller 
gode inntekter. 
 
 
Mål: 

1. Orientere seg om aktuelle arrangementer. 
 
 

 
Status:  

1. Ikke orientert seg. 
 
 
 
Tiltak: 

1. Orientere seg om aktuelle arrangementer. 
 
 

 
Konsekvens: 

1. Oversikt over muligheter, og mulig deltakelse. 
  



   
 

 

71 AKTIVITETER 

ASF Ung (16-25 år) 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
ASF har historisk sett ikke lyktes i å holde på ungdommen og skape interessante 
aktiviteter og miljø. I perioden rundt år 2000 var det et flott miljø for Expresser i 
Arendal, og da hadde vi to aktive ungdomsbåter som hadde stor suksess sosialt og 
sportslig. Denne aktiviteten har vi dessverre ikke mestret å vedlikeholde de siste 
årene. Dette med det resultat at ASF har svært få seilere mellom 16-25år. MM bør 
som en del av ASF ta et ansvar og forsøke seg på å etablere et miljø for denne 
aldersgruppen med base i Express flåten til MM. 
 
 
Mål: 

1. Etablere et ungdomsmiljø for alderstrinnet 16-25. 
2. Søke om midler til å drive ASF Ung. 
3. En aktivitetsgruppe for ungdom med turseiling som hovedmål. 

 
 

Status:  
1. Har ikke et miljø for alderstrinnet 16-25år. 
2. Har vært søkt tidlige. 
3. Ikke hatt en aktiv gruppe med ungdom som driver turseiling. 

 
 
Tiltak: 

1. Kontakte aktuelle seilere i vår forening for å sondere muligheter, samt hjelpe 
til med oppstart. 

2. Søke om midler til å drive ASF Ung. 
3. Etablere en aktiv gruppe med ungdom som driver turseiling. 

 
 

Konsekvens: 
1. Vi får kartlagt mulighetene, og igangsatt et miljø for ungdom.  
2. Vi har økonomi til å iverksette tiltak. 
3. Får aktiv ungdom i vår forening. 

 
  



   
 

 

72 AKTIVITETER 

Sommerskole / Sommerleir 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Sommeren 2021 arrangerte MM sommerskole for aldersgruppen 13-20 år. Tilbudet 
var delt opp i 4 uavhengige bolker på 5 dager, og strakk seg over 4 uker. Kurset var 
gratis for alle deltakere basert på støtte fra Gjensidige stiftelsen.  
 
 
Mål: 

1. Søke om midler for sommerskole / sommerleir 
2. Arrangere sommerskole / sommerleir dersom midler og instruktører kan 

skaffes 
 

 
Status:  

1. Bevilget midler for sommer 2021. 
2. Midler og instruktører ikke skaffet 

 
 
Tiltak: 

1. Søke om midler for neste sommer  
2. Arrangere sommerskole / sommerleir dersom midler og instruktører kan 

skaffes. 
 

 
Konsekvens: 

1. Åpner for mulighet til å arrangere sommerskole / sommerleir 
2. Får presentert seiling for ny ungdom, mulighet for rekrutering 

 
  



   
 

 

73 AKTIVITETER 

Idrettsleiren 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Idrettsleiren er Norges største fleridrettsleir for barn og unge i alderen 11-17 år. 
Leiren arrangeres av Agder Idrettskrets og har blitt arrangert i 70 år i 2022. 
Idrettsleiren arrangeres på Arendals perle, Hove. Deltakerne kan velge mellom 36 
ulike aktiviteter og idretter de kan tenke seg å prøve ut i løpet av leiren. Seiling med 
større båt har aldri vært en del av idrettsleiren, her har MM en unik mulighet til å 
bidra. 
 
 
Mål: 

1. Sjekke de økonomiske rammebetingelsene. 
2. MM stiller med båter og instruktører til idrettsleiren. 

 
 
Status:  

1. Økonomiske rammebetingelser ikke avklart. 
2. MM har ikke deltatt på idrettsleiren. 

 
 
Tiltak: 

1. Kontakte Agder idrettskrets for å undersøke økonomiske rammebetingelser. 
2. Kontakte ASF og Agder idrettskrets for å undersøke muligheten for 

deltakelse. 
 

 
Konsekvens: 

1. Avklarer om det er økonomisk mulig å delta. 
2. Får vist frem seilsporten, mulig rekruttering. 

 
  



   
 

 

74 AKTIVITETER 

Bedriftscup 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
MM disponerer 6 stk Albin Express. Dette har tradisjonelt vært svært populære båter 
for regattaseilere i store deler av Skandinavia. MM ønsker å etablere en fast 
bedriftscup som seiles fortrinnsvis på byfjorden, fast en gang i uken gjennom hele 
sesongen. Her kan bedrifter kjøpe seg bruksrett og hjelp til skipper (om nødvendig). 
MM stiller med mannskap som legger baner og arrangerer, samt stiller med skippere 
der det er behov. Leie av rettighet kan ligge i størrelsesorden 25 000,- for en sesong.  
Aktivitet foregår på kveldstid. 
 
 
Mål: 

1. Arrangere bedriftscup 
2. Skaffe frivillige til bedriftscup 
3. Leie ut alle båter til bedriftscup 

 
 
Status:  

1. Har ikke arrangert bedriftscup 
2. Har ikke frivillige 
3. Har ikke leid ut båter 

 
 
Tiltak: 

1. Arrangere bedriftscup. 
2. Skaffe frivillige.  
3. Leie ut alle båter.  

 
 

Konsekvens: 
1. En ny og stor aktivitet i ASF 
2. Flere aktive i ASF 
3. God inntekt for MM og ASF 

 


