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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vedtak:
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Årsrapport for jollegruppa 2017
Terminliste 2018
Budsjettbehov for jollegruppa 2018
Aktivitetsplan for jollegruppa 2017
Valg
Eventuelt
- Flytte treningen til Hove (prøveprosjekt)
Innkallingen og dagsorden godkjent.

Årsrapport for jollegruppa 2017
Årsrapporten ble gjennomgått i møtet.
Rettelse under regatta: Det var Laila som deltok i VM i Spania (ikke Martin i Frankrike)
Vedtak:

2

Årsrapporten med rettingen over godkjennes. Den gir et godt bilde av gruppens
aktiviteter i 2017.

Terminliste for jollegruppa 2018
Forslag til terminliste ble gjennomgått i møtet.
Sesongstart utsettes fra medio april til begynnelsen av mai, siden det ikke er mer enn en aktiv
regattaseiler. Det ble påpekt at SC1 21. til 22. april virket å være i tidligste laget og at vi bør
anmode kretsen om å vurdere å flytte første SC til første eller tredje helg i juni. Ingen viktig sak
for ASF da vi for tiden har få regattaseilere, så det har reelt sett liten praktisk betydning for oss.
E-jollene vil i hovedsak prøve å få seilt mest mulig utenlands, nå som miljøet i Norge er så lite.
Dette tas internt blant E-jolleseilerne og trenger ikke legges inn i terminlista til ASF.
Vedtak:

3

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

Budsjettbehov for 2018
Regnskap for 2017 og forslag til budsjett for jollegruppa ble lagt frem og gjennomgått på møtet.
Driftsunderskuddet for Jollegruppa var kr 99.225 i 2017. Dette omfatter innkjøp av 2 stk RS Feva
og 6 nybegynnerseil til optimistene. Det er lagt opp til et driftsunderskudd på kr 70.000 for
Jollegruppa i 2018.
Vedtak:

Årsmøtet støttet jollestyrets innstilling til budsjett for 2018.

4

Aktivitetsplan for jollegruppa 2018
Aktivitetsplanen ble gjennomgått og diskutert i møtet.
Vedtak:

5

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

Valg av nytt jollestyre
Forslag til nytt styre for 2018:
•
•
•
•

Johan (gjenvalg som leder)
Ellen (gjenvalg)
Carsten Hopstock (gjenvalg)
Kim Jarno-Kristiansen (gjenvalg)

Vedtak:

Nytt jollestyre og gjenvalg av leder ble enstemmig vedtatt.

6

Eventuelt

6.1

Prøveprosjekt med flytting av treningen til Strandstua på Hove
Høsten 2017 ble det innledet dialog med Hove Leirsenter om muligheten for å utvikle området
ved Strandstua på Hove til base for jolleseilingen i ASF. Det er her Hove Leirsenter planlegger å
anlegge utstyrsbase for den maritime leirskolen. Her kan Hove Leirsenter og ASF har felles
interesser knyttet til sambruk av lokaliteter, utstyr og materiell. Jollestyret anbefaler at det
jobbes videre med å se på muligheten for å flytte jolleaktiviteten til Hove, herunder:
vurdering av plass- og fasilitetsbehov, investeringsbehov, finansieringsmuligheter etc.
Jollestyret anmoder om at det jobbes videre med dette i 2018 og at en ev. tester det ut som et
prøveprosjekt basert på midlertidige og helt provisoriske fasiliteter.

Vedtak:

Årsmøtet støtter at det jobbes videre med flytting av jolleaktiviteten til Strandstua
på Hove som et uforpliktende prøveprosjekt i 2018.
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