
Stavanger Seilforening
Referat fra styremøte 13.04.2021

Teams kl 19- 21

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

Ann-Kristin Hansen, Einar Cederløv, Lars Ole Gudevang

Forfall:           Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 17/21 Velkommen til nye styremedlemmer

Alle styremedlemmer presentere seg kort før styreleder fortalte om

hvordan styret, adm. og komiteer jobber.

Sak 18/21 Rapport fra driften med regnskap pr. 31.3.2021

● 100 000,- i støtte til adm. stilling fra Stav kommune mot 79 200,- i 2020

● Tildeling av båtplasser. 12 båtplasser er solgt og ca 15 er utleid på

kortere basis. 4 ledige plasser for utleie pr 13.4.21

● DL har gjennomført lovpålagt HMS kurs for ledere 25.02

● Langøy; vannskade i vegg mellom toaletter

○ Sannsynligvis frostsprengning

○ Skade dekkes 100% av IF forsikring

○ Kaph entreprenører er utførende entreprenør innleid av IF

○ Arbeid starter uke 15



● Nettsiden

○ Coretrek jobber med å overføre all informasjon fra gammel

nettside til ny nettside

● Støperiet

○ Oppgradering av gulv og tak i den sørøstlige delene starter uke

17

○ Iht til pristilbud fra Trygve Bersagel

● Utfordringer med bemanning av kran og traktor

○ Etter utlysning på nettsiden tok 10 medlemmer kontakt som

ønsker å bidra i krankomiteen. Styret og adm. er takknemlig for

så mange “søknader”. Komiteen har behov for 2 personer og vil

derfor velge de som har erfaring og kompetanse på traktor og

kran. Disse to vil få kurs og intern opplæring.

● Fornyet kontrakt med Youssef til mars 2023

● Covid: Voksenkurs i B-One utsatt til høsten

● Mastekran stoppet i dag. Westcon er kontaktet og vil

● Regnskap

○ Alt iht. til plan

Vedtak

Styret tok informasjonen til etterretning. Styret ønsker at  DL bør ha en

gjennomgang av sikkerhetstiltak ifm. jolletrening og mye vind.

Sak 19/21 Treningsavgifter

Årsmøtet ga styret fullmakt til å vedta treningsavgifter.

Forslag fra T&O og adm:



Laser

● Vinter  2000 kr

● Vår 4000kr

● Sommerferie 2000 kr

● Høst 4000kr

● Leie av laser 2000 kr/3 måneder

Optimist

● Vintermåneder 2000kr

● Vår 4000kr

● Sommerferie 2000 kr

● Høst 4000kr

● Leie av opti 1000kr/6 måneder

Optimist Green Fleet (VK) (kun høst etter superseil så overgang NC)

● Trening høst 2000 kr

● Leie av opti 1000kr/6 måneder

Helgetrening utenom vanlig trening inkludert i treningsavgift:

● 1-2 helg før sommeren før NC (laser, optimist)

● 1-2 helg på høsten (laser, optimist)

● Ellers 150 kr/dag per treningshelg og 300 kr/dag KM, lokale cuper

NC kostnader

● Båt på harbeck henger til og fra NC 300 kr

● Trener utgift 300/NC

● Slitasje på klubbutstyr (RIB) 200/NC

● 100% dekning for den som drar full harbeck

● 50% kostnader hvis kjøring med halv Harbeck/sikring (+ bensinutgifter)



Vedtak: Styret godkjente treningsavgiftene.

Sak 19/21 Neste styremøter

1 juni

31 august

5 oktober

Lars Ole Gudevang
…………………………………………..
02.06.2021
Leif Middelthon
Styreleder

Lars Ole Gudevang
…………………………………………..
02.06.2021
Lars Ole Gudevang
Daglig leder


