
SAKER TIL ÅRSMØTE I ASF 18.03.2020. 

Maritim Mestring ønsker at følgende saker taes opp til behandling på Årsmøtet. 

MM Sak 1.  Gjelder forslag til endring i Strategiplanen’s punkt Rekruttering, 1.ste avsnitt 

 

Forslag til vedtak: 

 Nåværende tekst «ASF skal jobbe for rekruttering av nye medlemmer, med spesielt fokus på 
barn og ungdom.» 

 Erstattes med 

 Ny tekst «ASF skal jobbe med rekruttering av nye medlemmer, med fokus på både barn, 
ungdom og voksne.» 

 

MM Sak 2. Gjelder føring for Styret i forbindelse utarbeidelse av Handlingsplan basert på  
Strategiplanen. 

Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet vedtar at ved utarbeidelse av Handlingsplan basert på Strategiplanen skal 
Styret opprette en komite bestående av representanter fra de ulike undergrupper for å 
delta i prosessen med å utarbeide en om-forenet Handlingsplan.  

 

 

  



MM SAK 3: Økonomiske retningslinjer for disponering av sponsormidler for 
prosjekter/undergrupper i ASF 

Beskrivelse: 

Maritim Mestring (MM) har bedt styret i ASF om å komme med regler for hvordan 
sponsormidler skal disponeres. 

MM har på eget initiativ inngått en sponsoravtale med Arendal og Omegns Sparekasse som 
gir prosjektet kr. 10.000, -/år for perioden 2019-2021. 

MM mener at undergrupper/prosjekter bør ha et insitament som fører til et aktivt arbeid 
som styrker prosjektets/undergruppens driftsgrunnlag, og på den måten også bidrar til å 
styrke økonomien i ASF. 

Nåværende føring fra Styret er: Prosjekter/undergrupper beholder kr. 20.000, - av inngått 
sponsoravtale. Det overskytende overføres til ASF, men det kan søkes om ytterlige midler. 

Med bakgrunn i de føringer som Styret har skissert mener MM at rammebetingelsene ikke i 
tilstrekkelig grad bidrar til å styrke arbeidet med å øke sponsorinntektene. 

 

MM foreslår derfor at disponering av sponsormidler bør skje etter følgende kriterier: 

I. Prosjektet/undergrupper får beholde kr. 20.000, - av inngått avtale 
II. I tillegg tilfaller det prosjektet/undergrupper 40% av de gjenværende overskytende 

sponsormidler 
III. Det åpnes opp for at det ytterlig kan søkes av de overskytende sponsormidler.  
IV. Styret utarbeider retningslinjer for dette, forankret i prosjektets/undergruppens 

aktivitet og ASF`s satsningsområde nedfelt i den til enhver tid gjeldende strategiplan 

Dette vil kunne gi prosjektet/undergrupper større insitament til å få sponsoravtaler, samt 
bedre  foreningens/undergruppens økonomisk driftsgrunnlag. 

Eksempel: 

Avtale   Prosjekt/undergruppe  Overskytende andel 

I. kr.  5.000, -  kr.  5.000, -    kr.           0,- 
II. kr. 10.000, -  kr. 10.000, -    kr.           0,- 

III. kr. 20.000, -  kr. 20.000, -    kr.           0,- 
IV. kr. 40.000, -  kr. 20.000, -    kr. 20.000, - 
V. kr. 75.000, -     kr. 20.000, -    kr. 55.000, - 

Til sammen:   kr. 75.000, -    kr. 75.000, - 

Av det overskytende tilfaller prosjektet/undergruppe kr. 75.000, - x 40 % = kr. 30.000, -           
Dette vil gi prosjektet/undergruppe en ekstra driftskapital på til sammen kr. 105.000, - 
samtidig som det vil tilføre ASF kr. Kr. 40.000, - ekstra. 

 



 

Forslag til vedtak: 

 

MM foreslår at følende forslag til vedtak fremmes på årsmøtet. 

 

I. Prosjektet/undergrupper får beholde kr. 20.000, - av inngått sponsoravtale 
II. I tillegg tilfaller det prosjektet/undergrupper en» definert prosentsats» av 

sponsorbeløpet minus grunnbeløpet på kr. 20000. 
III. «Definert prosentsats» settes til 40% 
IV. Det åpnes opp for at undergruppa som har inngått avtalen  kan søke om ytterligere 

tilskudd av de overskytende sponsormidler som er tilført foreningen. 
V. Styret utarbeider retningslinjer for dette, forankret i prosjektets/undergruppens 

aktivitet og ASF`s satsningsområde nedfelt i den til enhver tid gjeldende 
strategiplan 

 

 

MM Sak 3. Gjelder Økonomiske retningslinjer for disponering av sponsormidler. 

Se separat dokument. 


