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Styrets vurdering og innstilling
Styret har mottatt forslag fra medlemmene Eilert Vierli, Aslak Heim Pedersen og Eivind Berg om å søke
om midler fra Gjensidigestiftelsen sitt prosjektet «Start en mekkeklubb for båt som bidrar til fellesskap og
mangfold». Midlene skal gå til innkjøp av 5 stk Express kjølbåter for bruk til mekking, regattaseiling og
turseiling med skoleklasser.
Forslagstillerne vurderer dette som et viktig rekrutteringstiltak for ungdom og ønsker at saken skal
diskuteres på årsmøtet og at det skal voteres om ASF skal engasjere seg i foreslått prosjekt.
Styret i ASF har vurdert og diskutert forslaget og ser at det er mange positive elementer i saken. Men
styret vurderer prosjektet som ressurskrevende. Selv om mange i foreningen yter stor dugnadsinnsats,
registrerer vi at foreningen tidvis sliter med drift og vedlikehold og gjennomføringen av enkelte prosjekt
og aktiviteter. Vi kan heller ikke se at foreningen pt. oppfyller kravet om disponible lokaler for oppstart av
mekkeklubb.
Gjensidigestiftelsens prosjekt er rettet mot ungdom som i utgangspunktet ikke er så aktive. Vi er usikre på
om det å pusse på en «foreningsbåt» appellerer nok for denne målgruppen. Vi er også usikre på om
denne målgruppen er de samme seilerne som skal kvalifisere seg til seilsportligaen. Vi tror at det her
kanskje kan oppstå konflikt mellom ulike brukergrupper mht. eierskap/bruksrett til båten.
ASF disponerer allerede, etter gaver fra Gjensidigestiftelsen, 4 katamaraner og 3 RS Feva. Dette er båter
som er godt egnet for ungdom, men som vi pr i dag ikke har fått tatt i bruk så mye som opprinnelig
planlagt og øsnket. Styret mener at foreningen bør prioritere å få økt aktivitet knyttet til båter som
foreningen allerede disponerer, fremfor å gå til anskaffelse av flere og større foreningsbåter.
«Seiling for Alle» prosjektet går nå inn i sitt tredje og siste år av prosjektperioden. Styret vurderer dette
som et vellykket prosjekt, men med fortsatt stort utviklingspotensiale. Videreføring av prosjektet «Seiling
for Alle» ved Hove camping vurderes også som strategisk viktig for foreningen mht. vårt mangeårige
ønske om å bli mer landfast.
Styrets innstilling til vedtak (enstemmig):
Årsmøtet støtter forslagsstillernes ønske om å tilrettelegge for aktiviteter for ungdom, men mener at fokus
bør være bedre utnyttelse og bruk av tilgjengelig materiell fremfor anskaffelse av nytt materiell. Foreningen
bør konsentrere innsatsen til gjennomføring av pågående prosjekter med støtte fra Gjensidigestiftelsen, før
iverksetting av nye prosjekter.
Årsmøtet ber styret avvente å søke på foreslått prosjekt og ber om at styret i 2016 heller vurderer å søke på
midler for videreføring / drift av prosjektet «Seiling for Alle».

