Sta anger Seilforening
Referat fra st rem te 15.09.2020
Kl 19-21:30
TEAMS

Til stede pr. TEAMS:

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

Hansen, Lars Ole Gudevang

Forfall:

Gro Kleiberg

F lgende saker ble behandlet:

Sak 36/20

Presentasjon av langtidsplan Lang
Saken ble utsatt til neste st rem te da det er et nske at planen blir

presentert f sisk.
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Godkjennelse av referat fra st rem te 02.06.2020
Vedtak:
St ret godkjente referatet. Referatet signeres av st releder og DL.
Resten av st ret skal godkjenne referatet ved
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bekrefte det i en mail.

Rapport fra driften med regnskap pr 31.08.2020

Gjennomgang av regnskap
DL p peker at avvik i regnskap for 2020 i forhold til 2019 kan
sk ldes ulik f ring(valg av kontoer)
N Lang

komite best ende av:

Frode Johannesen(kont. vedlikehold/ arbeid n )

Per Thorsen(kont. vedlikehold/ arbeid n )
Morten Sola(Langtidsplan)
Jon Brakstad(Langtidsplan)
Pr. i dag montert 70% av redningstigene.
Superseil i sommer
Totalt 70 deltagere
18 har fortsatt p VK Optimist
Foreldrekurs
10 timers kurs i B-One for foreldre av optimistbarn
Hittil 2 deltakere
Regatta resultater
2

NM bronse til Theodor Middelthon i Laser Radial og Laser

Standard
Per Lund Bronse i Laser Master
Gull til Aslak Iveland i NC laser Radial Sandefjord
S lv til John- ivind Tollevik Garvik i NC laser Radial Sandefjord
S lv til August Hanevik i Laser Standard
Thomas Robberstad leder Shorthanded ranking
Coronakompensasjon fra staten/ NIF
Pga avl st kiosk ifm. NC laser i juni fikk SS utbetalt 17 500,Pga avl st Snipekurs i august fikk SS utbetalt 22 400,Momskompensasjon s knad 2019.
S knad ble levert iht. til frist og iht. retningslinjer fra NSF
Etter vurdering av ulike Seilforeninger har NSF valgt Stavanger
Seilforening til

v re vert

https://docs.google.com/document/d/1pvLNrZ lbVp08gwSMlfutnCOGk
oBWcJ-5iorX Gh56c/editfor NSF sin vintercamper 2020/21
5-7 samlinger med 50-100 seilere fra klassene Laser 4.7,
standard og radial, Wasp, 29. og foilbrett
Arrangeres sammen med NSF

4 l rdager i h st med vinteropplag, alt p dugnad
SS har kj pt 4 optimister fra Jolleutst r.no for gave p 100 000,- fra
Sparebankstiftelsen
Alle dugnader avl st pga corona men mange som melder seg til
individuell dugnad
SS har kj pt robotklipper som er stasjonert rundt klubbhuset
654 medl. pr i dag
M te med IF forsikring. Gikk gjennom alle forsikringer. Sm endringer.

Vedtak: St ret tok rapporten og regnskapet til etterretning. St ret
kommentere videre at det er rekord i antall deltagere p Superseil og p VK.
Mtp. regnskapet ber st ret at evt. endringer i kontoer i regnskapet
gjennomf res i n r fremtid slik det er enklere

Sak 39/20

sammenligne regnskapet.

Gjennomgang skisse av handlingsplan

St releder og DL presenterte sin skisse til handlingsplan. Handlingsplanen
b r v re en presentasjon av alle SS sine forretninger slik de er n og
hvordan st ret ser for seg at de skal v re om f eks 3, 6 og 10 r. St ret
diskuterte videre SS sin visjon og m l og at disse m inn i handlingsplanen.

Vedtak: St releder ba alle st remedlemmene

tenke p hva SS sin visjon og

m l kan v re. St ret skal l rdag 14. november ha et eget m te for
diskutere og lager en handlingsplan. St ret har intensjon om
denne p

rsm tet 2021.

presentere

Sak 40/20 - Neste st rem te 20.10.2020
DL kaller inn

Styreleder

Stavanger 21.10.2020
Dagligleder

