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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen hadde skapt litt forvirring da det sto oppført to datoer. Fjorårets dato hadde hengt
og ikke blitt rettet opp. Men årsmøtet for undergruppen er kun for å gjennomgå, tilrettelegge og
innstille saker til seilforeningens årsmøte. To av punktene på dagsorden ble byttet om slik at
gjennomført dagsorden ble:
1.
2.
3.
4.
5.

Årsrapport for jollegruppa 2016
Terminliste 2017
Valg
Budsjettbehov for jollegruppa 2017
Aktivitetsplan for jollegruppa 2017

Vedtak:

1

Innkallingen og dagsorden godkjent.

Årsrapport for jollegruppa 2016
Årsrapporten ble gjennomgått i møtet.
Vedtak:

2

Årsrapporten godkjennes. Den gir et godt bilde av gruppens aktiviteter i 2016.

Terminliste for jollegruppa 2016
Forslag til terminliste ble gjennomgått i møtet. Norsk Europajolleklubb har nylig hat årsmøte og
har lagt opp til følgende Norgescuper for E-jolle:
NC1
NC2
NC3
NC4

29-30. april
3-14. mai
16-17. sept.
23-24. sept.

Stenungsund, Sverige (Del av Nordic Liros Race)
Tønsberg (NEK har sendt forespørsel)
Juvik, Sverige (Del av Eliteserien)
Hove, Arendal (Del av Sørlandscup 4, gjelder også som klassemesterskap)

Jørn, som også er leder av NEK, anmodet om at disse regattaene fremgår av terminlista. Det ble
også påpekt at Sørlandcupen i regi av ASF var ført opp med feil datoer.
Vedtak:

3

Terminlista tas til etterretning. Revidert liste legges ut på nett.

Valg av nytt jollestyre for 2017
Jørn Vestad trer ut a etter mange år i styret. Han fikk utdelt flaske vin og hedret for sin lange
innsats i jollestyret, og også for sin tid som leder av jollestyret. Selv om Jørn trer ut av styret vil
han fortsatt bidra, men da mer aktivitetsrelatert. Forslag til nytt styre for 2017:






Vedtak:

Johan (gjenvalg som leder)
Ellen (gjenvalg)
Einar (gjenvalg)
Inge Roppen (ny)
Carsten Hopstock (ny)
Kim Jarno-Kristiansen (ny)
Nytt jollestyre og gjenvalg av leder ble enstemmig vedtatt.
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Budsjettbehov for 2017
Forslag til budsjett for jollegruppa ble lagt frem og gjennomgått på møtet.
Pinseleiren – inkludering av varmmat
Det ble kommentert at fjorårets beløp (11.660) ført på post 7162 Møtekostnader omfattet pizza
på sesongavslutningen og ca kr 9.000 for mat til trenere og seilere på Pinseleieren. Om varm
lunsj skal inngå eller ikke på Pinseleiren utgjør en stor forskjell for overskuddet da det ikke er lett
å bake hele beløpt inn i deltakeravgiften. Men det er også et problem og ikke ha det inkludert da
det medfører vanskelig å beregne volum, samt at det tar unødig tid dersom alle skal bestille seg
hamburger. Det er også et poeng at vi gir noe tilbake til kafeen på campingen i og med at vi mer
eller mindre okkuperer området under Pinseleiren. Servering legges inn i budsjettet for 2017,
men både kursavgift og utgifter må vurderes av de ansvarlige for planlegging av Pinseleiren for
2017.
Anskaffelse av to nye RS Feva
Fjorårets satsing og aktivitet knyttet til RS Feva vurderes som særs god og vellykka. Alle tre
båtene fra Gjensidigstiftelsen var i bruk på nær hver eneste trening. Det forventes at en kan få
med flere og bygge opp to-mannsjollemiljøet videre i 2017. Men da vil det være behov for å
investere i flere båter. Feva-gruppa anmoder derfor at det smis mens jernet er varmt og at det
anskaffes to nye båter i 2017. Det har vært kontakt med kretsen som er villige til å gi rentefritt
båtlån til foreningen. De vil kanskje også kunne gi noe støtte i 2017. Båtene koster ca 60.000,- pr
stk. Etter 1/3 utstyrsrefusjon vil det gi samlet kostnad på kr 80.000 for anskaffelsen. Det foreslås
årlig nedbetaling på kr 20.000 pr år, men at Feva-gruppa prøver å hente inn 10.000 i
sponsorstøtte, ev. kombinert med dugnad, pr år i disse 4 nedbetalingsårene.
Trenere på Sørlandscup
ASF skal arrangere Sørlandscup 4 / Sørlandsmesterskap 23-24 september. Det foreslås at vi her
søker kretsen om penger til å dekke kostnader slik at vi kan tilby trener som følger opp Optimist
C og ev. de bakre båtene i andre klasser, tilsvarende som det gjøres i Optimist B under
Norgescupen. Støtte til trenere på Sørlandsmesterskapet påvirker ikke budsjettbehovet.
Vedtak:

5

Fordelingen i budsjettforslaget støttes. Det gjøres mindre justeringer knyttet til:
- Matservering på Pinseleier beholdes, men føres i riktig kolonne.
- Kostnader knyttet til anskaffelse av to nye RS Feva legges inn i budsjettet.
Revidert budsjettforslag oversendes hovedstyret sammen med anmodning om
anskaffelse av to nye RS Feva.

Aktivitetsplan for jollegruppa 2017
Aktivitetsplanen ble gjennomgått og diskutert i møtet.
Vedtak:

Aktivitetsplanen tas til etterretning og vurderes som et godt grunnlag for videre
planlegging og koordinering av aktiviteter. Det jobbes aktivt for at aktivitetsplanen
kan bli et nyttig styrings- og erfaringsdokument også for senere års planlegging.
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