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Stavanger Seilforening
Referat fra styremøte 11.06.2019

Til stede:

Rolf Johansen, Leif Middelthon, Gro Kleiberg, Marit Hagland, Kenneth
Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland.

Ikke tilstede: Ivar Halvorsen
Følgende saker ble behandlet:
Sak 19/19

Godkjennelse av referat fra styremøte 09.04.2019
Vedtak: Referatet fra styremøte 09.04.2019 ble godkjent og signert

Sak 20/19

Rapport fra driften/ med regnskap 31. mai
Regnskap, Inntekter og kostnader som forventet, god likviditet.
Kran, Mastekranen – flere ledd i kjettingen var dårlig, kjettingen ble
kortet inn med ca 1m. For videre drift må hele kjettingen skiftes i løpet
august 2019.
Adm, det er ferie i administrasjonen 3 uker i juli. Olai Hagland er
havnevakt i disse ukene.
EC/NC 2019: Et godt gjennomført arrangement med ca 180 seilere.
God økonomi i gjennomføringen. Mange gode tilbakemeldinger. Per
Lund ledet prosjekt.
Langøyfest: 60 store og små er påmeldt, noen foreldre fra jollegruppen
tar med Optimister inn og tilrettelegger for enkel regatta for alle barna.
Vedtak: Orientering ble tatt til etterretning.

Sak 21/19

Besøk i Jollehavnen og orientering fra T&O
Gledelig rekrutering for tiden - 10 optiseilere potensielle til høstens NC
program.
Samarbeid med TMT og Olymipatoppen Sørvest er meget bra. Dette gir
flere muligheter for å kunne satse på seiling også etter videregående
skole.
Superseilprogrammene er vår kilde til rekrutering.
Jollehavnen: Garderobene har for liten kapasitet, spesielt for
herre/gutter. Det blir mye med vann og fuktig når seilere kommer inn for
dusj og tørre klær.
Tanke om et påbygg på oppsiden bak garderobene med en «sluse» for
og avspyling og tørking våtdrakter før en går inn i garderoben, bør
utredes.
Klasserom/kjøkken må få noe mer ivaretagelse. Nytt kjøleskap og
kanskje oppvaskmaskin?
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Styret diskuterte satsingen innen jolleseiling og hvordan dette arbeidet
best kan videreføres. Det ble påpekt at det for tiden er god rekruttering
til optimistseilingen. Aktiviteten og innsatsen har flere nivåer:
 Opplæring for seil- og båthåndteringsglede. Skape grunnlaget
for glede av seiling og båtliv også i voksenlivet
 Regattaseiling. Lokalt – nasjonalt
 Internasjonal regattaseiling
Innsats og ressursbruk vil naturlig ha fokus på de to første punktene.
Administrasjonen opplever etterspørsel etter ressurser til å støtte dette
arbeidet, og at dette må balanseres i forhold til andre aktiviteter i
foreningen.
Vedtak: Styret ønsker å videreføre diskusjonen om satsing og
ressursbruk på dette området og ber om at administrasjonen vurderer
hvordan balansen mellom foreningens forskjellige aktiviteter best kan
organiseres.
Styret ber administrasjonen sjekke muligheter for et enkelt påbygg til
håndtering av våtdrakter og annet vått seiltøy seilerne har på seg og
som tar med seg mye fuktighet inn i bygget.
Sak 22/19

EC/NC 2019: Et godt gjennomført arrangement med ca 180 seilere.
God økonomi i gjennomføringen. Mange gode tilbakemeldinger. Per
Lund ledet prosjekt særdeles godt.
Vedtak: Orientering ble tatt til etterretning.

Sak 23/19

Kran
Prosjektgruppe settes sammen og i løpet av høsten jobbe frem et
grunnlag for vurdering av fremtidig drift, eventuelle nødvendige endring
på kran/åk/ transport, og ivaretagelse av sikkerhet - som kan behandles
av styret i forkant av neste årsmøte.
Vedtak: Prosjektgruppens etableres for sommerferien (følgende
personer foreslås: Rolf Johansen, Svein Bertheussen, Kenneth
Hustvedt og Lars Ole Gudevang)

Sak 24/19

Støperiet og nødvendig oppgradering
Taket må skiftes og for støtte i det sørvestre hjørne må en jernbjelke på
plass. Dette er arbeid som må utføres profesjonelt. I forkant av dialog
med kommunen (de er eier av bygget) bør det utarbeides en plan for
hva som skal gjøres. Arbeidet bør også koordineres med
oppgraderingen av medlemsverkstedet. Saken følges opp i høst.

Sak 25/19

NM Storbåt 2020
Det har fremkommet ønske om et samarbeid mellom GS, SF 1928 og
SS om å søke NM for Storbåt i Nor-Rating i 2020. Alle foreningene er
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positive til dette. Styret diskuterte hvilke større regatta-arrangementer
foreningen skal prioritere i 2020 og er usikker på kapasiteten til å
kommittere seg til en slik søknad på nåværende tidspunkt.

Sak 26/19

Neste styremøte er tirsdag 3. sep kl 19.00
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