Referat fra styremøte – 13.10.20
Sarbuvollen m/Klassekapteiner

Tilstede:

Forfall:
Referent:

Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan,
Tarjei Mo Batalden, Hans Jakob Prydz, Einar Slottan, Sander
Kjendbakke, Erik Lia, Ulrik Sandvig, Lars Wilhelmsen,
Knut Fredrik Ramstad (på telefon).
Marianne M. Solbakken

Innkalling:
Saksliste i Trello og oppdateres med egne saker fram til styremøtet.
Referat forrige styremøte:
Godkjent.
Innkommen post / e-post:
Legges i dropboks fortløpende.
Utgående brev/e-post:
Arkiveres i dropboks av den som sender.
Status/orienteringssaker:
Kort gjennomgang av økonomioversikt pr. okt.-20
Økonomi:
Økonomirapport
Likviditet
Avvik - budsjett

Likviditet god. Resultat godt.

Utleie:

Sesongen 2021 – det er allerede booket 13 utleier for
neste år, hvorav 1 i Bruksveien.
Oversikt over hva som bør gjøres av utbedringer,
reparasjoner etc. er satt opp av Hans Jakob, mye av dette
planlegges utført i dugnadshelgen.

Booking/belegg
Reparasjoner og
vedlikehold

Materiell:
Båter
Brygger
Annet (dugnad)

Bryggene fra KNS viste seg å være i så dårlig forfatning at
vi ble anbefalt ikke å kjøpe disse av Unidykk.
Undersøkelser er i gang for å skaffe fra andre steder.
Sonaren kom i retur fordi mottaker ikke kunne
oppbevare den.
er interessert. Samtidig
har vi fått en henvendelse fra England som er på jakt etter
Sonar. Utfordringen er å få noen til å ta seg av salget.
kan være aktuell ved salg til England.
Express – forslag fra Espen R. om å etablere en egen
ansvarsgruppe for å ivareta båten og drifte denne; en
ungdomsgruppe med en voksen ansvarsperson. Ved
opptak: dokumentere hva som må gjøres før 2021sesongen og så vil Sander, Gard og Tarjei holde fatt i den.

Hans Jalob

Einar S.

Tarjei

Tarjei
Sander
Gard

Sport:
Aktiviteter
Dommere
Arrangører

Regatta:

Sesongen 2021 – hvilke klasser skal det satses på
kommende sesong? Aktuelt tema for diskusjon på
Strategisamlingen.
Oppryddingen i Snipe-miljøet med tanke på betaling for
serieseilaser, er ikke helt fullført.
Ulrik har tatt dette opp i Snipe-gruppa og forsøkt komme
til en omforent løsning. Koronarestriksjonene har gjort at
2020-sesongen har vært helt spesiell for Snipe-seilerne.
Det jobbes med å få på plass en ny betalingsordning for
Snipene, hvor aktiv deltagelse i serieseilasen, båtplass på
land i Bruksveien etc. vil bli tatt hensyn til.
Mail fra Ulrik lagret under styremøter 2020.
Søke NC / NM 2021 - Vidar Utne er interessert i at vi
søker Lag-NM Optimist. Forbundet har sendt ut et eget
søknadskjema og oppfordrer til å søke helst i samarbeid
med klasseklubbene.
Vedtak:
Espen R. og Tarjei har styrets fullmakt til å avgjøre hvilke
klasser det skal søkes om for arrangement NC/NM.

Marked:

Planer framover – Gard presenterte planer for
Sommerleiren som et viktig satsningsområde for
foreningen, fra et møte avholdt mandag 12.10.20.
Dokumentet vil bli redigert og sendt til styret.

Hovedtrener
informerer:
Annet:

Espen R.
Tarjei
.

Medlemmer
Rekruttering
Spnsorer
Kommuniksjon

Sommerleir:

Espen

Høstdugnad – avholdes helgen 24.-25.oktober og
oppgaveoversikt er satt opp.
Rapport årets Høstcup - Vidar Utne har sendt en mail
med en oppsummering av arrangementet samt innspill til
utbedringer/endringer. Mailen lagret under styremøter
2020.
Innspillene tas med til Strategisamlingen.

Møter i krets / forbund:
Møtekalender:
Neste møte:
Tirsdag 24. november - Bruksveien (siste møte før jul)
Alle møter starter kl. 18:00.
Strategisamling:
Lørdag 31. oktober – Sarbuvollen/Bruksveien? Tid?

Gard

Klassekapteiner
tilstede:

Bjørn Hansen – Tur og hav, Hedevig Nilsson – Trenerkoordinator
Niels Leikvang - Optimist, Kristian Buan – Brett, Henrik Bøhn
Wang – Brett, Reidar Berthelsen – Snipe, Gard Jakob Ørka –
Sommerleir
Kort presentasjonsrunde – navn og ansvarsområde.

Kort fra
gruppene:

Optimist:
Deltakere: økning i nybegynnergruppen, stabilt i viderekommende,
regatta stabilt, NC en nedgang. 2020-sesongen har vært en spesiell
sesong med tanke på restriksjonene i forbindelse med koronasituasjonen. Kreative løsninger underveis for å holde aktiviteten i
gang. Trenerne får skryt for sin innsats. Aktiviteten har vært fra
Sarbuvollen. Lite oppslutning rundt Bruksveien, men vi har området
og vil prøve å få rekruttert seilere/gruppe i 2021.
PP-presentasjonen lagret under Styremøter 2020.
Brett:
Lite aktivitet 2020-sesongen, men det har vært avholdt et foreldremøte denne høsten og et nytt «Brett-styre» er konstituert. I 2020sesongen har aktiviteten vært konsentrert om viderekommende. Liten
gruppe med entusiastiske deltakere.
For 2021-sesongen satses det på bedre rekruttering av nye seilere og
økt aktivitet på ulike nivåer. Gjennomgang av eksisterende utstyr for å
få oversikt over hva som er nødvendig å anskaffe før 2021-sesongen.
Målet er å bygge opp en aktiv gruppe som har det fint og er trygge på
vannet.
Tur og hav:
En spesiell sesong med koronarestriksjoner, men sesongen ble bedre
enn fryktet. Serieseilasene bra oppslutning. Double-handed god
oppslutning. Positiv trend på antall deltakere. Et par regattaer har
vært arrangert i samarbeid med Nesodden og Asker.
Snipe:
Alle regattaer har vært avlyst p.g.a. koronarestriksjoner, men det har
vært treninger. Pågang av nye seilere, regner med tre nye båter neste
sesong. Årets sesong har vært «stusselig» sammenlignet med et
normal-år. Planer om å øke rekrutteringen og kjøre kurs neste år.
En båt har representert ute og gjort det bra.
Dugnad i Bruksveien kommende helg – opprydding og gjennomgang av
båter og utstyr.
Feva:
Trist start på sesongen, kun to båter. Etter sommerleiren har
interessen tatt seg opp og det er håp om at alle vil være med neste
sesong. Utstyr er en utfordring, men mye har blitt oppgradert ved hjelp
av foreldre. Gruppen har tatt initiativ til et utvidet samarbeid med
andre foreninger i Indre Oslo-fjord.
Klassekaptein kommer på plass før neste sesong.

Båter:

Båtparken er sliten og det jobbes for å få fornyet og oppgradert båter. Einar
har innhentet tilbud og orienterte om den jobben som nå gjøres. En oversikt
over behov og ønsker for sikrings- og treningsbåter ble vist og forklart.

Tilbud fra Arendalsbaserte «Ballistic» er foreløpig det beste, en langsiktig
avtale med en god rabatt. Ved bestilling før jul, er vi garantert levering før
sesongstart.

Strategisamlingen:

Tarjei orienterte om tankene bak og planene for en strategisamling som skal
avholdes lørdag 31.10.20 i Bruksveien med start kl. 08:30.
På sakslisten står:
- Aktiviteter framover.
- Lokasjoner – hvilke til hvilket formål.
- Økonomi.
- Ansette en daglig leder? Realistisk økonomisk? Oppgaver?
Utfordringer?
- Overordnet mål for en strategisamling og hvordan implementere den i
alle ledd i klubben – må forankres av Årsmøtet.
Ansvarspersoner som setter seg inn i saken og gjør en del forarbeid, for de
ulike temaene. Målet er å få noe konkret ut av samlingen, få satt konkrete mål
å arbeide mot, få laget en 5-årsplan.
Økonomi – Erik, Christian, Marius
Sport/Aktiviteter – Tarjei, Sander, Hedevig, Ulrik, Erik P., Paul Skrede,
Klassekapteiner, ++?
Lokasjoner – Hans Jakob, Einar, Knut Fredrik, Gard, Reidar/Goggen (fra
Snipe)
Tarjei sender ut agenda og forslag til dagsorden.

