Sta anger Seilforening
Referat fra styrem te 02.06.2020
Skipperstuen kl 19- 21

Til stede:

Leif C. Middelthon, Finn Eide, Ivar Halvorsen, Ann-Kristin Hansen, Gro

Kleiberg, Lars Ole Gudevang

Forfall:

Ingen

F lgende saker ble behandlet:

Sak 31/20

Godkjennelse av referat fra styrem te 14.04.2020
Vedtak:
Styret godkjente referatet. Referatet signeres av styreleder og DL.
Resten av styret skal godkjenne referatet ved

Sak 32/20

bekrefte det i en mail.

Rapport fra driften med regnskap pr 26.05.2020
DL rapporte fra driften og presenterte regnskapsrapporteringsystemet
OnestopReporting som oppdaterer seg automatisk med tall fra
Tripletex/ Proplan. Regnskapet er stort sett iht. budsjett. Vi mangler
dog en del inntekter p medlemskontigent da mange ikke har betalt.
Årsaken kan v re at det nye systemet Minidrett har feil kontakt info til
medlemmene. DL f lger opp saken og tar kontakt med de som ikke har
betalt.

SS har f tt flere gaver og tildelinger i april mai:
Gave fra Sparebankstiftelsen p 100 000,- til kj p av optimist
joller.

Gave fra Sparebankstiftelsen p 30 000,- til lavinntekstfamilier.
T&O skal vurdere hvordan disse midlene skal brukes.
Corona kompensasjon for avlyst treningsamling i april 32 000,fra Lotteri - og stiftelsestillsynet
Anleggstilskudd fra Stavanger kommune p 55 457,Driftstilskudd fra Stavanger Kommune p 20 294,Kommunalt Idrettsstipend til Theodor Middelthon p 10 000,Tilskudd adm. fra Stavanger kommune, 79 200,-.
Lokale Akt. Midler 42 466,-

Hovedtrener Youssef er fortsatt Coronafast i Tunis. han forventes til
Stavanger i starten av Juli. Emilie Vab er fortsatt vikar for Youssef.

Superseil er fullt i juni, ledig plasser i aug. Vi setter opp en helg og en
uke til i august.

Planleggingen av NC laser g r bra men arrangementet er fortsatt
avhengig av at myndighetene letter p corona reglene.

T&O planlegger trening for laser og optimistene hele sommeren.

Lang y har blitt godt bes kt hittil i r og inntektene er gode.

Vedtak:
Styret tok rapporten til etterretning og nsket at regnskapsrapport
sendes til styret en gang pr mnd.

Sak 33/20

 Rive - bygge nytt?

Bygget mellom Ship- Shape og st periet er falleferdig og lekker. Det er
heller ikke hensiktsmessig oppdelt. Ila 2019 ble det satt i gang en
prosess som ble stoppet.
DL oppfordret i forrige styrem te

sende ideer p hva bygget kunne

brukes til.

Innspill fra styremedlemmer:

Verksted for havn, ribber og joller
Treningsrom
Gymsal
Konferanserom
Toaletter
Garderober
Dusjanlegg (for gjester)
Lager for regatta utstyr

Andre innspill:

Vi burde sett dette i en st rre langsiktig plan for omr det. Vil vi
f.eks utvikle oss til

bli regionens seilsportsenter? For hvem og

hva skal fremtidens aktiviteter v re da? Og ikke minst hva
kreves av videre utvikling av omr det ?
Hva nsker vi med klubben og omr det v rt?
Skal vi v re den beste havnen i byen?
Skal vi v re en profesjonell gjestehavn?
Skal vi v re den klubben med flest NC/NM/EM/VM medaljer?
Skal vi v re milj klubben ?

Etter en oppsummering av ideer og befaring er konklusjonene:

Vi b r f p plass en handlingsplan for hele foreningen der vi definerer
hva vi trenger av bygninger, lager, garderober osv. Planen utarbeides
av styret og adm. Feks en plan med klare m l 1, 5 og 10 r frem i tid.

Vedtak:
Styreleder og DL utarbeider en skisse av handlingsplan til neste
styrem te. Styret planlegger videre et ekstra m te h sten 2020 for
jobbe frem en handlingsplan for de neste 10 r.

Sak 34/20 - Forberedelser til neste styrem te dato/ r

Styreleder og DL utarbeider en skisse av handlingsplan til neste
styrem te.

Sak 34/20 - Neste styrem te

Nest styrem te er 15. september

Sølyst, 17.09.2020

