
Stavanger Seilforening 
Referat fra styremøte 01.06.2021 

Teams kl 19- 21 

  

  

Til stede:       Leif C. Middelthon, Marit Hagland, Finn Eide, Frank Billingstad, Ann-

Kristin Hansen, Lars Ole Gudevang 

 

Til sted ifm. sak 20/21: Eric Franssen 

  

Forfall:           Einar Cederløv 

  

  

Følgende saker ble behandlet: 

  

 

 

Sak 20/21      Eric Franssen presenterer komiteen trening og opplæring(T&O) sitt 

arbeid 

  

Alle komiteer skal i.l.a 2021 få muligheten til å presentere sitt arbeid for 

styret. Først ut er T&O. Eric la frem på en oversiktlig måte hvor mye det 

kreves av T&O for at SS skal ha et så godt tilbudt til barn og ungdom 

som vi har i dag. Eric presenterte også en spørreundersøkelse som 

gikk ut til optimist og laser seilere. Den avdekket at svært mange av 

foreldrene og seilerne er godt fornøyd med tilbudet vi har. 

 

Vedtak 

Styret stilte spørsmål og tok presentasjonen til etterretning. Styret 

uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet som legges ned innenfor TO, 

de sportslige resultatene som oppnås og rekrutteringen. 

 

 



 Sak 21/21      Godkjenning av referat fra styremøte 13.04 

  

Vedtak 

Styret godkjente referatet. 

 

 

Sak 22/21  Rapport fra driften med regnskap pr. 31.05.21 

● Regnskap pr. 28.05 

● Ny revisor i Morten Helland ved Ryfylket Revisjon iht. vedtak på 

årsmøtet 

● 18 000,- i utstyrstilskudd fra Stavanger Kommune 

● 70 000,- fra Sparebankstiftelsen til kjøp av henger til Rib med rack til 

optimist/ laser 

● 21 000,- i Corona stimuleringsmidler fra NIF 

● SS med på “prosjektforslag byjubileet 2025” fra Engøyholmen 

Kystkultursenter der SS skal bidra med regatta kunnskap 

● Langøy vannskade.  

○ IF vil være ferdig med rehabilitering ila. juni. 

● Presentasjon av ny nettside.  

○ Hvert styremedlem vil få tildelt noen menypunkter som de skal 

lese korrektur på. 

● Støperiet 

○ Oppgradering av den sørøstlige delen er ferdig. Arbeidet har 

gått iht. til plan og budsjett. 

● Møte med kontrollkomiteen 

○ Positive tilbakemeldinger fra kontrollkomiteen 

● Covid: SS retter seg etter kommunens tydelige oppfordring til å fortsatt 

forholde seg til en meters regelen.  

● Utlyst trenerjobb 

○ Ingen søker pr nå.  

○ Bør lyses ut på NSF sin nettside og eller NSF sin Facebookside 



 

 

Vedtak 

Styret tok rapporten og regnskap til etterretning, men ba DL om å få lagt inn 

avskriving i regnskapet.  

 

  

  

Sak 23/21  Eventuellt 

 

Marit Hagland presenterte et mulighet for å starte et samarbeid med Solv om 

sponsorprogrammet Spire. Pengene vi får inn kan gå til å støtte opp under vår 

toppsatsing. Om Solv og Spire her: 

https://e24.no/naeringsliv/i/GapXaJ/tidligere-viking-ledere-blir-tech-grundere-

selskapet-prises-til-28-

millioner?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no 

 

 

Vedtak: Styret ønsket et mer konkretisert forslag til hva Spire er og hvordan 

det kan knyttes inn mot foreningens aktiviteter. saken tas videre ved at 

administrasjonen og Marit Hafgland i første omgang tar et møte med Solv 

(eierselskap til spire) og eventuelt kommer tilbake til styret med et forslag for 

diskusjon / vedtak. 

 

 

 

 

 

 

Sak 24/21  Neste styremøter 

 



31. august  

 

 

 

 

 

 

Lars Ole Gudevang
…………………………………………….
Leif C. Middelthon
Styreleder


Lars Ole Gudevang
…………………………………………….
Lars Ole Gudevang
Daglig leder





