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Referat årsmøte Arendals Seilforening 
Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 

 

Agenda: 
 

1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 
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 2012. 
8. Utdeling av gratulasjoner til seilerne. 
9. Regnskapet for 2012. 
10. Budsjett 2013. 
11. Revisjonsrapport. 
12. Endring av Lover for ASF iht. krav fra Norges Idrettsforbund. 
13. Saker til behandling. 
14. Informasjon ang. landbasert Seilanlegg. 
15. Valgkomiteens innstilling. 
16. Valg 
17. Leder takker 
18. Utdeling av blomster. 
19. Avslutning 
 

 

1. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen er enstemmig godkjent 

2. Valg av møteleder 

Torstein Hopstock velges enstemmig som møteleder. 

3. Valg av referent 

Benedicte Goa Ludvigsen velges enstemmig som referent.  

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen. 

Johan Nyland og Trygve Gustavsen velges enstemmig til å undertegne protokollen. 

5. Valg av to personer til tellekorps. 

Jan Krøger og Petter Hammarstrøm velges enstemmig til tellekorps. 

6. Åpning av møte 

Torstein Hopstock ønsker velkommen og åpner møtet. 
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7. Årsberetning 

Espen Thuesen orienterer om årsberetningen for ASF for året 2012. Se egen årsberetning fra 
styret.  

Styret har foreslått Einar Frodesen og Bente Mortensen til å representere foreningen på 
Seiltinget i mars. Enstemmig vedtatt. 

Kristin Rustekaas orienterer om at Seilforeningen/jollegruppa ønsker å arrangere VM i E-jolle i 
2015 eller 2016.  

Trygve Gustavsen mener det vil være positivt for foreningen å arrangere et mesterskap av det 
kaliberet. Viktig for rekruttering, viktig for å beholde og få ny kompetanse innenfor regatta-
arrangering. Vinteraktiviteter for jollegruppa gjennom hele vinteren. Blant annet skidag i Vrådal. 

Eivind Berg orienterer kort om BB-11 aktivitet og fremtidsplaner.  

Johan Nyland orienterer kort om status for Soling-gruppa. Miljøet har vært stort, men en del 
frafall de siste årene. Har stor tro på at det vil ta seg opp igjen, og jobber aktivt med det. 
Solingen er 50 år i 2015, og samme år er Solinggruppa i ASF 10 år. Vurderer å søke om arrangere 
VM i 2015. Ser at det kan komme i konflikt med jollegruppas ønske om å arrangere VM i E-jolle, 
vil ta dette med styret senere.  

Finn Andreassen orienterer kort om status for Tur- og Hav- gruppa. God deltagelse på de lokale 
arrangementene. Vinterseiling også populært; virtuell seiling på data. Lærerikt i forhold til 
taktikk og regler, men først og fremst sosialt. Fått inn litt "friskt blod", god respons på 
nybegynnerkurs.  20 deltagere i vår.  

Einar Frodesen orienterer kort om websiden. Den siden vi bruker nå må byttes ut. Er i dialog 
med profesjonelle i forhold til hva og hvordan det skal gjøres.  

Jan Krøger orienterer kort om NOV-race. Det er tenkt å satse mer på LYS-klassen og match-
racing med Soling. Vurderer å lokke med pengepremier, for å få flere deltagere til Lys-klassen. 
Det jobbes med dette i gruppa og mot NOV. 

Eivind Berg er usikker på hva dette arrangementet betyr for foreningen og hvordan styret jobber 
i forhold til dette arrangementet. Espen Thuesen orienterer om at det jobbes jevnt og trutt i 
styret med dette arrangementet, og følger dette tett gjennom egen gruppe.  

Torstein Hopstock; arrangementet markedsføres lite, før var man mer i kontakt med 
klasseklubbene, lite av det nå. Må bli flinkere til å oppsøke klasseklubbene, men er en stor jobb, 
så det gjelder å finne de rette personene som har lyst til å gjøre dette.  

Eivind Berg; arrangementet kan komme i konflikt med NM og ferier. Stiller spørsmål ved 
hvordan skal dette drives fremover. Kan ASF for eksempel arrangere NM ved faste intervaller 
(feks hvert 2.år?). Foreslår at styret legger frem et forslag i forhold til hva dette arrangementet 
skal inneholde ved neste årsmøte.  

Torstein Hopstock; Styret tar det med seg, og undergruppene har en viktig jobb å gjøre i 
forbindelse med dette arrangementet.  

Espen Thuesen orienterer om at styret ønsker å etablere en egen sponsorgruppe, men vanskelig 
å få personer til å ta på seg oppgaven. Er noe styret har jobbet mye med, og vil jobbe mye med 
fremover.  

Årsberetning enstemmig godkjent av årsmøtet. 

8. Utdeling av gratulasjoner til seilerne 

Kristine Gustavsen for 3.plass i NM Optimist. Martine Steller Mortensen for 1.plass i 
klassemesterskap E-jolle. Petter Mørland Pedersen for 4.plass i OL, Star-klasse.  
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9. Regnskapet for 2012 

Anne Syrdalen er på ferie, så revisor Frode Kirkedam har påtatt seg jobben. 

Frode Kirkedam orienterer om regnskapet for 2012.  Spillemidler for brettbrygge på Seilerhytta 
er overført til neste år. Støtten er innvilget, men ikke kommet enda. Derfor et negativt resultat i 
år. Vil overføres til neste år, slik at det da går i balanse.  

Regnskapet enstemmig godkjent. 

10. Budsjett 2013 

Frode Kirkedam orienterer om budsjettet for 2013.  

Johan Nyland stiller spørsmålstegn ved at foreningen legger opp til to år med minus/akkurat 
balanse.   

Trygve Gustavsen; Foreningen drives med et høyt aktivitetsnivå, kanskje mer enn det er 
inntekter til. Foreningen arrangerer også store arrangement i tillegg til NOV, som har gitt gode 
inntekter. 

Ole Andreas Hopstock; i budsjettet er inntektene fra kommunal støtte i budsjettet er foreslått 
økt, men til info har kommunen varslet kutt i støtte til lag og foreninger. Bør undersøkes, og 
budsjetteres deretter.  

Eivind Berg; Savner mer oversiktlig regnskap og budsjett for hver enkelt undergruppe. Frode 
Kirkedam orienterer at det ønskes å få orden på det, og at Anne Syrdalen jobber med dette. 

Johan Nyland; Viktigere å se arrangementene enn undergruppene.  

Budsjettet enstemmig vedtatt. 

11. Revisjonsrapporten 

Se egen rapport. Frode Kirkedam understreker at det er viktig at det innføres bedre rutiner i 
forhold til underbilag ved avvikling av arrangementer.  Er varslet bokettersyn på foreningen i år, 
og dette må bli bedre i fremtiden. 

12. Endring av lover  

Espen Thuesen orienterer. Krav fra Norges Idrettsforbund om at lovene måtte endres, for å få 
felles. Fikk hjelp av jurist Håkon Weierholt til å endre dette.   

Torstein Hopstock; lurer på om det er store endringer i forhold til den gamle, og om det er tatt 
utgangspunkt i de gamle lovene? 

Einar Frodesen svarer på vegne av styret at det er tatt utgangspunkt i den gamle, og tilført dette 
til de nye reglene fra Idrettsforbundet.  

Trygve Gustavsen; Har det noen konsekvenser? 

Finn Andreassen svarer på vegne av styret at så langt Weierholt og styret er kjent, har det ingen 
konsekvenser, det er kun noe foreningen har gjort for å følge det vi er pålagt fra 
Idrettsforbundet.  

Aslak Heim Pedersen; Hvert år går idrettsforbundet gjennom sine lover og regler, og ser til at det 
også innføres nedover i systemet. Malen er vedtatt av Idrettsrådet, og det vil være dumt av 
foreningen å ikke vedta dette minimumskravet. Må sendes inn til Idrettskretsen for 
godkjenning.  

Enstemmig vedtatt. 
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13. Saker til behandling 

Ingen saker til behandling.  

Torstein Hopstock; det er litt defensivt. Må gjøres en jobb i foreningen, og håper det kommer 
flere saker til behandling til neste år. 

14. Info ang landbasert anlegg 

Johan Nyland orienterer; Gruppa har holdt på med dette i 15 år, mange alternativer har vært 
oppe. Planene om et anlegg i Slaabervig ble dessverre nedstemt i 2011. "Nye" alternativer har 
dukket opp i etterkant av behandlingen i bystyret, men vanskelig å få til et samlokalisert anlegg 
for hele foreningen.  

Enten må foreningen jobber for å få planene inn i kommunedelplanen på nytt, men dette er ikke 
enkelt. Eller så må vi tenke oss andre alternativer. Ønsker å jobbe det frem som en sak til neste 
årsmøte. 

Foreningen har fått en henvendelse fra Hove leir, men Fylkesmannen har tidligere satt en 
stopper for dette, på grunn av vernehensyn. 

Ønsker å se om det kan være mulig å få til noe i forbindelse med kafeen på Hove Camping, og på 
Hovestua ved handicap-stranda. Snakker 5-6 år frem i tid. Gruppa kommer ikke til å gjøre noe 
konkret før foreningen har gjort et årsmøtevedtak på hva man skal jobbe videre med.  

Trygve Gustavsen; Årsmøtevedtaket går ut på at man ønsker et samlet anlegg fordi det vil gjøre 
foreningen sterkere. Man kan få til et jolleanlegg på Hove, men det vil da ikke bli mulig å få 
samlet turbåtene og soling. Er det dette man ønsker? Skal vi vente i seks år på å kanskje få et 
anlegg hvor alle er samlet, eller skal man velge å splitte aktiviteten?  Er det verdt å samle 
foreningen hvis alternativet er å få et anlegg på et sted det ikke er ideelt å være? 

Aslak Heim Pedersen: Har vært med på å diskutere dette mange ganger. Stiller spørsmålstegn 
ved når nok er nok? Slaabervig har vært oppe mange ganger, men får ikke støtte fra politikerne. 
Hvor langt skal man strekke seg for å få et samlet anlegg. Må kanskje se på andre muligheter for 
å splitte aktiviteten. Syns det kan være fornuftig å se på andre alternativer.  

Ole Andreas Hopstock: Syns det er fornuftig å se seriøst på alternativer på Hove. Kanskje er det 
best å ha en todelt aktivitet. Vil alltid ha Seilerhytta/Brattholmen.  

Johan Nyland; Nå har vi mye støtte fra politikerne.  

Torstein Hopstock; takker Johan Nyland og gruppa for den gode jobben de har gjort.  

15. Valgkomiteens innstilling 

Valgkomitèen har bestått av Jan Krøger, Jan Løscbrandt og John Arnold Hopstock.  

Jan Krøger fremmer valgkomiteens forslag til nytt styre: 

Leder: Espen Thuesen 
Styremedlem: Benedicte Goa Ludvigsen, ikke på valg 
Styremedlem: Henrik Kjøge, ikke på valg 
Styremedlem: Kristin Rustekaas, ikke på valg 
Styremedlem: Philippa Clark, ikke på valg 
Vara: Finn Andreassen, på valg 
Vara: Einar Frodesen, på valg 

Utdanningskontakt: Siri Vevstad  
Regnskap: Anne Syrdalen og Philippa Clark 
Revisjon: Eilert Vierli og Frode Kirkedam 

Valgkomitèen; Jan Krøger, Jan Løscbrandt og John Arnold Hopstock.  
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16. Valg 

Leder: Espen Thuesen, enstemmig vedtatt 

Styremedlem: Benedicte Goa Ludvigsen, ikke på valg, ønsker å sitte videre 
Styremedlem: Henrik Kjøge, ikke på valg, ønsker å sitte videre 
Styremedlem: Kristin Rustekaas, ikke på valg, ønsker å sitte videre 
Styremedlem: Philippa Clark, ikke på valg, ønsker å sitte videre 

Vara: Finn Andreassen, på valg, ønsker å sitte videre, enstemmig vedtatt 
Vara: Einar Frodesen, på valg, ønsker å sitte videre, enstemmig vedtatt 

Utdanningskontakt: Siri Vevstad, enstemmig vedtatt 
Regnskap: Anne Syrdalen og Philippa Clark, enstemmig vedtatt 
Revisjon: Eilert Vierli og Frode Kirkedam, enstemmig vedtatt  

Valgkomitèen; Jan Krøger, Jan Løscbrandt og John Arnold Hopstock, enstemmig vedtatt. 

17. Leder takker 

Espen Thuesen ønsker å takke alle i foreningen og styret for den gode jobben alle gjør. Utrolig 
mye innsats som ligger bak, så uten det hadde man ikke hatt den aktiviteten vi har. Takker for 
oppmøtet, og ønsker alle et godt seilår 2013.  

18. Utdeling av Blomster 

Til Torstein Hopstock og Frode Kirkedam for jobben som ordstyrer og presentasjon av regnskap, 
budsjett og revisjonsrapport. 

19. Avslutning 

Avslutning med påfølgende torskemiddag på hotellet.  

 

 

For styret, 
Benedicte Goa Ludvigsen, 
Referent.  


