
 
 
           

   Arendal den 07.03.20 
 
 
 
Til styret i ASF, for årsmøtet i ASF 
 
 
 
Justeringer på foreliggende forslag  til Strategiplan  
 
 
Først vil vi få takke for det arbeidet som er gjort for å få frem dette forslaget. Med et slikt 
dokument kan vi bedre jobbe målrettet med å utvikle foreningen i en ønsket retning. 
 
Vi har tatt utgangspunkt i revidert utgave Rev.06, 29- 01-2020. (Hvor røde overstrykninger tas 
bort og gule overstrykninger i tekst føres inn).  
 
Hovedfokus for våre justeringer er hele tiden felleskap og eierskap og løsninger som kan bidra 
til å sikre størst mulig effekt mht. å bygge én felles forening og tydeliggjøring av at dette er et 
felles ansvar. 
 
Utover forslag om endringer av enkeltord eller setninger, har vi tillatt oss å komme med 
innspill på følgende punkter: 
 

1. Klubbygging 
Vi er enig i at dette blir det viktigste for styret å jobbe med i planperioden. Skal vi lykkes 
vil det være avgjørende å få frem en sterkere felleskapskultur i foreningen. Derfor 
mener vi at det i planperioden må utarbeides retningslinjer som avklarer forholdet 
mellom ASF sentralt og Undergruppene.  

2. Rekruttering 
Vi er enig i totalmålet om 100 nye medlemmer, men vil at det mer oppleves å være et 
felles ansvar å nå dette målet. Ikke at hver gruppe bare skal ha fokus på ”sin del”. Vi 
tror at vi ved samtidig også å fokusere på å få frem en aktiv og fornuftig aldersfordelt 
medlemsmasse, vil kunne få til et bedre resultat. Videre mener vi at denne måten å 
tenke rekruttering på bidrar bedre til et felleskap i foreningen og tenkning på tvers av 
undergruppe-kulturen. 

 
3. Seilsportanlegg 

Vi mener at Brattholmen i planperioden skal prioriteres når dette er formålstjenlig, 
men at foreningen også skal arbeide for å utvikle de andre allerede eide eller leide 
anlegg og lokaler. 

 
 



 
 
 

 
4. Toppidrett 

I planperioden mener vi det blir viktig å bygge foreningen og felleskapet ”nede fra og 
opp”  og at toppidrettssatsing skal skje innenfor noen helt tydelige rammer. Det nye 
forslaget vil også kunne bidra til fellesskapskulturen ved at fordelingen av midler ikke 
automatisk og så tydelig følger undergruppeoppdelingen.  

 
 
Se forøvrig vårt vedlagte forslag med kommentarer til Strategiplan 2020 - 2025, hvor våre 
innspill er satt i grønt. Dette forslag er gjennomgått og vedtatt på gruppemøte i BB11 Gruppa.  
 
Vi ber om at vårt forslag legges frem for avstemning på årsmøtet, som et alternativ til det 
foreliggende forslag.  
 
Håper også at vi på årsmøtet kort kan få presentere de justeringer (grønn tekst) som vi 
foreslår. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
     
BB11 gruppa ASF 
 
Anett Eidesund 
leder  


