Referat årsmøte Arendals Seilforening
Clarion Tyholmen Hotel, mandag 20. februar 2012, kl. 1800
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1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
Enstemmig godkjent
2. Valg av møteleder
Torstein Hopstock enstemmig valgt som møteleder.
3. Valg av referent
Benedicte Goa Ludvigsen enstemmig valgt som referent.
4. Valg av to personer til å undertegne protokoll
Pierre Jean Nedergaard og Einar Frodesen enstemmig valgt til å undertegne protokoll.
5. Valg av to personer til tellekorps
Kristian Eimind og Eivind Feragen enstemmig valgt til tellekorps.

6. Åpning av møte
Leder i ASF, Jan Krøger, ønsker velkommen.
7. Årsberetning v/ leder
Leder, Jan Krøger, orienterer om aktiviteten i ASF det siste året. Alle møtedeltagerne har fått vedlagt
årsberetning skriftlig.
Merknad til punkt om verv; Ingrid Mortensen er leder av trenerutvalget i NSF.
8. Utdeling av gratulasjoner
Det utdeles ingen utmerkelser til seilere i dag. Petter Mørland Pedersen har kvalifisert seg til OL
sammen med makker Eivind Melleby. Mørland Pedersen vil få en oppmerksomhet av seilforeningen
på et senere tidspunkt. Han vil også få en oppmerksomhet for NM gull i Matchracing.
9. Regnskap 2011 og revisjonsrapport
Anne Syrdalen orienterer om regnskapet for 2011. Randi Askeland Bergstad har også hatt en rolle i
forhold til betalinger og utbetalinger.
Foreningen har hatt to økonomiprosjekter med god fortjeneste.
APL Race Week og Watski Two Star gir gode inntekter til foreningen.
Pinseleier en ikke fullt så lønnsomt, og gikk med ca 15,000,- kroner i underskudd i 2011. Anne
Syrdalen har gitt innspill til styret om å vurdere å heve trenings-/påmeldingsavgiften fremover.
Seilskolen i juli gikk med godt overskudd, mens august gikk med underskudd. Årsaken er usikker, og
Anne Syrdalen mener styret bør se på dette.
Støtte til startkontingent for seilere under 20 år; det ble søkt om støtte på nærmere 150,000,kroner. Det ble fordelt ut 90 prosent av dette, totalt 87,116,- kroner.
ASF har et overskudd på 92,081,- kroner i regnskapet for 2011.
Kommentarer:
John Arnold Hopstock oppfordrer nytt styret til å få flere sponsorer og flere økonomiporsjekt, slik at
det ikke «bare» er APL RW som bringer inn penger. Styret bør vurdere å etablere et eget
økonomiutvalg som jobber for å få inn flere sponsorer.
Trygve Gustavsen forteller at Pinseleiren har gått med underskudd to år på rad. Gustavsen er
ansvarlig for leiren i år, og vil ta grep for å få økonomien i balanse.
Benkeforslag fra Trygve Gustavsen: Til neste år skal det sees på hvordan overskuddet
disponeres/avskrives. Nytt styre forbereder dette til neste årsmøte. Enstemmig vedtatt.
Revisjonsrapport v/ leder, Jan Krøger. Regnskapet er i orden.
Årsmøtet frigjør styret for ansvar vedrørende regnskapet. Strykes.

10. Saker til behandling
1 sak til behandling.
ASF som Barne- og ungdomsvennlig seilforening.
«Norges Seilforbund(NSF) har en ordning som heter Barne- og ungdomsvennlig seilforening(BUS).
Ved å kvalifisere som BUS viser vi at vi arbeider seriøst og målbevisst for barn og unge, og vi vil bli
prioritert ved tildelinger fra NSF. ASF oppfyller i dag kravene for å bli godkjent, og vi ønsker at ASF
søker om å bli godkjent BUS. Vedlagt ligger mer informasjon og søknad i dokumentet «ASF
Juniorutvalg søknad BUS», samt terminliste og handlingsplan som underbygger søknaden. Da dette
er et prosjekt vi mener hele foreningen bør stå bak, ønsker vi at saken behandles på årsmøtet.
Juniorutvalgets innstilling: Søknaden sendes til NSF for behandling.»
Presentasjon ved Tonje Hopstock. ASF oppfyller i dag kravene for å bli godkjent(11 av 12 krav). En slik
godkjenning vil virke positivt i forhold til Pinseleiren, og også på sponsorer og andre
samarbeidspartnere.
BUS er et nordisk konsept, og cirka 10 seilforeninger i Norge som er godkjent per i dag.
Innspill fra Eiler Vierli: Risør Seilforening er også godkjent.
Trolig flere idrettsgrener som jobber for tilsvarende.
En utfordring med tilgjengeligheten til toalett utenom organisert trening/aktivitet. En mulig løsning
kan være kodelås, nøkkelboks eller lignende.
Krever ellers ingen investeringer.
Saken er enstemmig vedtatt, og søknaden sendes NSF for behandling.

11. Informasjon landbasert anlegg
Leder av utvalget for landbasert anlegg, John Arnold Hopstock, orienterer. Utvalget har hatt møter
med fylkesmiljøvernsjefen og Fylkesmannen. Har vært en lang prosess, men alle innsigelser fra
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Vegvesenet er trukket.
Saken et seilsportsenter i Slaabervig på Hisøy, var oppe til behandling den 16.juni 2011, og der ble
den trukket ut av kommunedelplanen, med 20 mot 19 stemmer. Bystyrevedtaket kan ikke påklages,
men mulig at saken tas opp igjen når ny kommunedelplan skal revideres om 2 år.
Johan Nyland, medlem av utvalget for landbasert anlegg, informerer. Seilsportsenteret vil kun
utgjøre 4,3 prosent av området. Utvalget mener området til tilgangen til sjøen vil bli bedre. Viser med
skisser og tegninger.
Utvalget har senere hatt møter med nesten alle partigruppene. Kommuneadministrasjonen jobber
nå med en utredning av alternative lokaliseringer. Utvalget jobber fortsatt med å informere
politikerne.

12. Fastsettelse av kontingent
Styret innstiller til at kontingenten forblir stabil, da den ble hevet i fjor. Enstemmig vedtatt.
13. Budsjett 2012
Foreningen vil få en stor utgift i 2012, ny motor til Norsafen. Budsjett 2012 er enstemmig vedtatt.
Innspill fra Henrik Larsen: Norsafen kan stå i gratis opplag hos Norsafe, ansvarlig for båten bør se på
dette til neste år.
14. Valgkomitéens innstilling
Leder av valgkomitéen, John Arnold Hopstock, presenterer valgkomitéens forslag til innstilling.
Leder:
Espen Thuesen (1 år), representerer Tur&Hav- gruppa
Styremedlemmer:
Benedicte Goa Ludvigsen(2 år), representerer Tur&Hav- gruppa
Henrik Kjøge(2 år), representerer Juniorgruppa
Kristin Rustekaas(2 år), representerer Juniorgruppa
Philippa Jane Clark(2 år), representerer BB11-gruppa
Vara:
Finn Andreassen(1 år), representerer Tur&Hav og Hyttekomitéen
Benkeforslag til vara:
Einar Frodesen(1 år)
Andre verv:
Utdanningskontakt: Siri Vevstad
Regnskap: Philippa Jane Clark
Regnskap: Anne Syrdalen
Revisor: Eilert Vierli
Revisor: Frode Kirkedam
Idrettens kontaktutvalg: Styret representerer
Representant til ulike ting: Styret representerer.
Valgkomité: Jan Krøger, John Arnold Hopstock, Jan Løschbrandt.

15. Valg
Valgkomitéens innstilling er enstemmig vedtatt.
EVT.
Innspill fra salen.
Johan Nyland: Det har vært forsøk på å rekruttere flere dommere og arrangører, men kursene som er
blitt satt opp, har blitt avlyst på grunn av for få påmeldte. Neste møte/kurs, er 11.-13.mars på
Stenhuset, med Trond Strandenes.
Anne Syrdalen: Der er satt av 5000,- kroner i budsjettet til utdanning.
John Arnold Hopstock: Det er viktig for foreningen å få flere arrangører og dommere. Bør være en
viktig arbeidsoppgave for det nye styret. Et problem at mange av de som har kompetansen, selv er
med/deltar aktivt under arrangementene.
Arild de Lange Nilsen: Viktig å bedre dialogen med naboklubbene for å samarbeide på tvers med
dommere og arrangører.
Torstein Hopstock: Viktig at foreningen har fokus på rekruttering i årene som kommer. Flere
medlemmer på alle nivåer bør være et hovedfokus. Juniorgruppa jobber stadig for rekrutteringen.
16. Leder takker, utdeling av blomster
Jan Krøger takker for året som er gått, og deler ut blomster til de avtroppende styremedlemmene
Randi Askeland Bergstad, Jarle Stokke Olsen, Øyvind Fremmerlid. Torstein Hopstock får blomster for
jobben som ordstyrer under årsmøtet, og mange års arbeid i valgkomitéen.
Ny leder, Espen Thuesen, takker og deler ut blomster til avtroppende leder, Jan Krøger.
17. Avslutning
Leder takker for oppmøtet og inviterer til torskemiddag.

Benedicte Goa Ludvigsen,
Referent.

Pierre Jean Nedergaard

Einar Frodesen

