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Oppsummering fra styresamling 9.november på Isegran

Jon Egil åpnet og redegiorde kort for hensikten med samlingen

Følgende hle diskutert, og besluttet fulgt opp:

o Målformuleringer

Vedtektene gås gjennom, med tanke på revisjon, oppdatering
. Ansvarlig Morten G. Jansson

Som idrettsklubb
. Bredde og topp

o Et tilbud til alle;
o i alle aldre
o innenfor alle båttyper

Som sosial møteplass
. Bredde og topp

r Hvor alle trives,
o Opplever samhold,
o og fiøler seg inkludert

o Som kunnskapsbyggere

' Bredde og topp
o Hvor alle kan lære noe

o I forhold til egne ambisjoner og ønsker

o Foreningen trenger en gjennomgang av rutiner for medlemspleie
o Fljemmesiden må oppdateres
o Inn/ utmelding bør gjøres smidigere

r Se på hvilke løsninger som finnes i markedet
Informasjon om foreningens arbeid når ikke alltid ut til presse, og mindre
aktive medlemmer

. Vi har også mer å hente med å få ut den informasjonen som allerede
blir produsert, kommer ut til flere enn hva som skjer i dag

Ansvarlig, Endre Steinbru

Vi gjennomfører en analyse av medlemsmassen
o Aldersammensetning, fordeling på hovedmedlem/ familiemedlem, prognoser i

forhold til alderssammensetning, alder på nyrekrutterte m.v.
o Christer Mortensen er tilskrevet i sakens anledning
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o Rekruttering / Bruk av komiteene
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o Få disse mer aktive, og deltagende
o Rekrutteringsutfordringer; har vi folk nok til å gjennomføre alt vi planlegger

. Skal vi skaffe flere folk, eller senke ambisjonsnivået?

. Skal vi kanskje hente inn bistand til gjennomføring av planerl
arrangementer

' Målsetningen er å bygge varige strukfurer, og solide plattformer
. Bygge kunnskap som alrangører, dommere, trgnere m.v
r Bruke de arrangementer vi deltar i i kompetansebyggende

øyemed
o Lære våre medlemmer å arrangere m.v.

. Per Arne Skjeggestad oppfølgingsansvarlig for kurs og
kompetanse på s§rets vegne

Inntekter
o Er vi flinke nok til å få ut det vi allerede har av potensiale i foreningen
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o Strukrurering av foreningens administrative arbeid
o Sikre personuavhengig erfaringsoverføring fra ett år til det neste

o Utarbeide et årshjul for faste aktiviteter i styret

BESLUTNINGER FATTET I MøTET

Kompressor
o Vi trenger ny kompressor til bobleanlegget

I Olav Hals §øper inn, innenfor en ralnme på 6 000,- NOK

Årsmøte 2014
o Avholdes 26. februar 2014

. Kunngiøres på hjemmeside, og med sms
, PublikasjonsansvarligEndre Steinbru

Årsfest
o Avholdes lørdagZl. janrw 2A14

. Kunngjøres på hjemmeside, og med sms

. PublikasjonsansvarligEndre Steinbru

Two Star
o Questback undersøkelse gjennomgått
o Kontingent ok, starttidspunkt ok, ønskelig med seilas hvor det ikke er karv om

sikkerhetskurs og flåte, fremdeles noe usikkerhet i forhold til om det skal være
pit stop

o Den negative trenden m.h.t antall deltager må snues

o Sponsorpresentasjon erklar
o Enighet å videreføre arrangementet


