
   Referat årsmøte Arendals Seilforening 2011  
 

Clarion Hotel Tyholmen mandag 21.februar 2011 fra klokken 1800-2145 
 
Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent 
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 
5. Valg av to personer til tellekorps 
6. Åpning av møte 
7. Årsberetning 2010 
8. Utdeling av gratulasjoner til seilere 
9. Regnskap og revisjonsrapport for 2010 
10. Saker til behandling: Ingen saker registrert 
11. Behandling av Strategiplan mot 2016 
12. Fastsettelse av kontingent 
13. Nytt seilsenter i Slaabervig 
14. Budsjett 2011  
15. Valgkomiteens innstilling 
16. Valg 
17. Leder takker 
18. Utdeling av blomster 
19. Avslutning 

 
1. Godkjenning av innkalling til møte 

Godkjent uten bemerkninger. 
 

2. Valg av møteleder 
Torstein Hopstock velges som møteleder. 
 

3. Valg av referent 
Benedicte Goa Ludvigsen velges som referent. 
 

4. Valg av to personer til å undertegne protokoll 
Astri Holden og Ole Richard Mortensen velges til å undertegne protokoll. 
 

5. Valg av to personer til tellekorps 
Bjørn Sti og Harald Mortensen velges til tellekorps. 
 

6. Åpning av møte 
Avtroppende leder, John Arnold Hopstock åpner møtet. 
 

7. Årsberetning for 2010 
John Arnold Hopstock presenterer årsberetning for Arendals Seilforening 2010. 
 
Kommentarer: 
Aslak Heim Pedersen orienterer om KIA; Kompetansesenter for idrett i Agder. Et nettverk av 
spesialister på alt fra trening til kosthold og ernæring, som kan være til stor hjelp for ASF’s 
elitesatsende medlemmer. Heim Pedersen orienterer om ”Grasrotandelen”. I 2010 fikk 



foreningen innekter på 2244,- kroner via ”Grasrotandelen”. Heim Pedersen mener det 
foreligger et stort potensial i fremtidige inntekter gjennom denne ordningen. 
 
Årsberetningen godkjennes enstemmig. 
 

8. Utdeling av gratulasjoner til seilere 
Jon Aksel Mortensen for sølv i lag-VM, Europajolle. 
Jarle Stokke Olsen for gull i VM X-41. 
Vegard Johan Eimind for 2.plass sammenlagt i Norgescup. 
Petter Mørland Pedersen for sølv i VM 5,5m, og 1.plass Worldcup i Star Boat. 
Preben Asbjørnrød for 1.plass i NM Soling, og 1.plass i Dansk mesterskap i Soling. 
 

9. Regnskap for 2010 
Anne Syrdalen orienterer om regnskapet for 2010. 
Økonomiprosjekter viser gunstig avkastning. APL Race Week var vesentlig underbudsjettert, 
og dermed er ikke overskuddet så stort som tidligere år. 
Inntekter for regattaen One Star har ikke kommet med i regnskapet for 2010.  
Styret kan levere søknad for underskuddet på Pinseleiren til Aust-Agder Seilkrets. Frem til 
nylig har de dekket slike underskudd.  
Jan Løschbrandt stiller spørsmål til leder for hvorfor inntektene til utleie av Seilerhytta har 
gått ned. Leder orienterer om at styret bevisst har ønsket å leie ut Seilerhytta mindre, for at 
medlemmene skal få bruke lokalene og området mest mulig fritt.  
Alt i alt gikk foreningen med underskudd, på grunn av store investeringer i ny følgebåt og 
reparasjoner på Brattholmen/Seilerhytta. 
BB11-gruppa har en jolle som ikke er registrert i balansen. 
Revisjonsrapporten er positiv. 
 
Regnskap og revisjonsrapport godkjennes enstemmig. 
 

10. Saker til behandling: Ingen saker registrert 
 

11. Behandling av Strategiplan mot 2016 
John Arnold Hopstock orienterer om styrets arbeid med Strategiplan. Styremedlemmene 
orienterer om nye punkter i Strategiplan mot 2016. 
 
 

12. Fastsettelse av kontingent 
Øyvind Fremmerlid orienterer om styrets forslag til oppjustering av kontingent. 
Medlemskontingenen ble sist oppjustert i 2008.  
 Årsmøteforsamlingen vedtar følgende endringer i medlemskontingenter: 
Familiemedlemskap økes til 800,- kroner. 
Seniormedlemskap økes til 600. – kroner. 
Juniormedlemskap økes til 300,- kroner. 
Støttemedlemskap økes til 300 kroner.  
 

13. Nytt seilsenter i Slaabervig 
John Arnold Hopstock orienterer om planene for nytt seilsportanlegg i Slaabervig på Hisøy.  
Skisser illustrerer hvor bygninger og brygger er planlagt.  
 
 



14. Budsjett 2011 
Anne Syrdalen orienterer om foreningens budsjett for 2011. Budsjettet har mange likheter 
med fjorårets budsjett, men med noen endringer. 
 
Kommentarer: 
Jan Krøger orienterer om at Markedskraft-prosjektet trolig ikke blir noe av i 2011. Som 
konsekvens reduseres posten i budsjettet med 20,000,- kroner.  
 
Aslak Heim Pedersen foreslår å øke satsingen på juniorseilere. Ingen endringer blir gjort i 
budsjettet for 2011, men Juniorutvalget skal i samarbeid med styret kartlegge behov og 
satsing i årene fremover.  
 
Arild de Lange Nilsen orienterer om at BB11-gruppa trenger mer penger til utbedring av 
anlegget på Knubben. BB11-gruppa har mulighet til å skaffe en rekrutteringsbåt, som vil ha 
årlige driftskostnader på 8000,- kroner. Årsmøtet godkjenner forslaget, og endringene blir ført 
i budsjettet. 
 
Budsjettet for 2011 godkjennes enstemmig.  
 

15. Valgkomiteens innstilling 
Jan Løscbrandt presenterer valgkomiteens forslag til innstilling.  
 

16. Valg 
Randi Askeland Bergstad, Espen Thuesen, Jarle Stokke Olsen og Øyvind Fremmerlid ble 
valgt for 2 år i 201, og fortsetter dermed som styremedlemmer i 2011.  
Benedicte Goa Ludvigsen har vært vara representant i 2010, og velges enstemmig for ny 
periode.  
Morten Andersen tar ikke gjenvalg som vara representant.  
Henrik Kjøge velges enstemmig som ny vara representant. 
Jan Krøger velges enstemmig som ny leder av foreningen. 
 
Harald Mortensen velges enstemmig som utdanningskontakt, med mandat fra styret om å lage 
en utdanningskomitè med minimum 3 representanter.  
 
Anne Syrdalen og Randi Askeland Bergstad velges enstemmig som regnskapsførere. 
 
Eilert Vierli og Frode Kirkedam velges enstemmig som revisorer. 
 
Jan Krøger, Espen Thuesen, Jarle Stokke Olsen og Randi Askeland Bergstad velges 
enstemmig som representanter til Arendal Idrettsråd. 
 
John Arnold Hopstock, Jan Løschbrandt og Torstein Hopstock velges enstemmig til 
valgkomitè.  
 
Jan Krøger, Jarle Stokke Olsen og Benedicte Goa Ludvigsen velges enstemmig som 
representanter på Seiltinget. 
 

17. Leder takker 
Avtroppende leder, John Arnold Hopstock takker for året som er gått.  
 



18. Utdeling av blomster 
John Arnold Hopstock deler ut blomster til:  
Anne Syrdalen for 20 års regnskapsføring for foreningen. 
Morten Andersen for styrearbeid i 2010. 
Kim Reinfjord for teknisk assistanse under årsmøtet. 
Torstein for arbeid med valgkomite. 
 
Espen Thuesen deler ut blomster til John Arnold Hopstock for arbeidet som leder i 2010. 
 

19. Avslutning 
John Arnold Hopstock takker for oppmøtet.  
Påfølgende torskemiddag i hotellets restaurant.  
 
 
 
For årsmøtet, 
Benedicte Goa Ludvigsen 
Referent.  
 
 

 
Astri Holden         Ole Richard Mortensen 
 


