
Stavanger Seilforening 
Referat fra styremøte 05.10.202 

Skipperstuen kl. 19- 21.30 

  

  

Til stede:       Leif C. Middelthon, Frank Billingstad, Ann Kristin Hansen, Einar 

Cederløv, Marit Hagland, Finn Eide og Lars Ole Gudevang 

 

Forfall:           Ingen 

  

  

Følgende saker ble behandlet: 

 

 

Sak 31/21      Presentasjon av Langøykomiteen 

  

Per Thorsen stilte fra Langøykomiteen og presenterte komiteens arbeid i 2021, 

planer og utfordringer. 

 

Komiteen opplever det som en utfordring at medlemmer ikke bidrar med dugnad på 

Langøy og at de fleste jobber blir gjennomført av komiteens medlemmer. Pr. i dag 

består komiteen av 3 medlemmer, det ble diskutert om komiteen burde vært større 

men det ble samtidig påpekt, både fra styret og komiteen, at alt det praktiske 

arbeidet ikke skal eller kan utføres av bare komiteen. 

 

Dugnad har i Corona perioden blir gjennomført ved at medlemmer har tatt kontakt 

med daglig leder for å få en oppgave. Det var enighet om at det fra våren 2022 bør 

gjeninnføres fellesdugnad også.  

 

Ila. 2021 har hytten blitt malt utvendig og innvendig, men det gjenstår noen strøk. 

 

Komiteen ønsker seg et låsbart rom for verktøy som kun skal brukes av komite og 

eller i forbindelse med dugnad. Det er også et ønske om gjerde mellom hytten og 

sauens beiteområde. 



 

Styret stilte spørsmål og tok presentasjonen til etterretning. Styret uttrykte stor 

tilfredshet med det arbeidet som legges ned av komiteen. 

 

 

 

 Sak 32/21 Godkjenning av referat fra styremøte 07.09.2021 

 

Vedtak 

Styret godkjente referatet. 

 

 

Sak 33/22 Rapport fra driften med regnskap pr. 04.10.2021 

 

• SS har fått 5000 kr i sponsormidler fra NOFO(norsk Oljevernforening for 

Operatørselskap) 

• Idrettskretsen varslet ettersyn av Momskomp søknad for 2020. SS har svart 

på spørsmål og forventer at saken er avsluttet. 

• Vi søker om NC Laser og Optimist for 2022 

• Ny nettside iht. krav om universell utforming er 99% klar og vil bli publisert 

innen de første ukene i oktober. 

• Adm. prøver igjen å etablere en fungerende regattakomite. Det er satt krav til 

alle klasser representert i forening å stille med en representant i komiteen. 

Leder for komiteen vil bli valg på oppstartsmøte 19.10 

• VHF kurs for våre instruktører/ trenere. Styret ba daglig leder innhente pris fra 

ulike leverandører og velge det beste tilbudet. 

• Leietagere har sagt opp leieavtale fom 29.9 med 3. mnd oppsigelsestid. Styret 

ba DL legge leiligheten ut på finn.no 

• Kontrollkomite har hatt møte med DL. Komiteen hadde ingen bemerkninger. 

• DL og hovedtrener planlegger å arrangere sesongavslutningsfest for 

jolleseilerene med prisutdeling til ulike kategorier 



• Hovedtrener, Youssef, har behov for tilhengerførerkort BE i sin daglige jobb. 

Styret støttet forslaget til DL om at kostnaden dekkes av SS. 

 

 

Vedtak 

Styret tok rapporten og regnskap til etterretning. 

 

 

  

  

 

Sak 34/21  Priser Langøy 

 

Flere medlemmer uttrykker misnøye med den differensierte prismodellen på Langøy. 

Styret diskuterte ulike prismodeller og foreslo en flat pris. Styret ba DL diskutere 

dette med Langøykomiteen og komme tilbake med forslag til priser til neste 

styremøte. 

 

 

 

Sak 35/21  Prinsipper for økonomisk godtgjørelse og støtte til medlemmer 

 

 

Bakgrunn: Enkeltsaker om godtgjørelse og forespørsler om ulike former for støtte i 

senere tid tilsier behov for klargjøring fra styret på området. 

 

Vedtak 

 

I forhold til økonomisk mellomværende mellom enkeltmedlemmer og foreningen 

presiserer styret følgende: 

 



Medlemmers utgifter til egne seilaktiviteter er det enkelte medlems eget ansvar og 

dekkes / refunderes ikke av foreningen. 

 

Medlemmers arbeidsinnsats for foreningen er basert på frivillighet, regnes som 

dugnad og honoreres ikke med unntak for jr. seileres trenerarbeid i T&O.  

 

Eventuelle unntak fra disse prinsippene må godkjennes av styret etter begrunnet 

innstilling fra daglig leder før innvilgelse / iverksettelse.  

 

 

 

 

Sak 36/11 Oppdatering av Reglement for tildeling av båtplasser 

 

Reglement for tildeling av båtplasser har fått noen små semantiske endringer. 

 

Vedtak 

 

Reglement for tildeling av båtplasser slik de foreligger på Stavanger Seilforening sin 

nye nettside pr. 04.10.21 er gjeldende. 

 

 

Sak 37/11 Drenering Langøy 

 

DL og Per Thorsen i langøykomiteen gjennomførte befaring med to entreprenører, 

Noralf Reilstad og Rørheim Maskin, på Langøy 28.09. To andre entreprenører ble 

kontaktet, men de ønsket ikke å komme med tilbud. DL presenterer pristilbud fra de 

to entreprenørene. 

Vedtak 

 



Styret vedtok at DL og Langøykomiteen har 250 000,- inkl. Moms disponibelt til å 

drenere på Langøy. DL styrer om dette føres på 2021 og/ eller 2022 regnskapet. 

 

 

 

 

Sak 38/11 T&O diverse 

 

DL har rekruttert optimistforeldre, Sigleif Engen og Sigve Lye, til å drifte en følgebåt-

ettersynskomite. Oppgavene blir å sørge for at Ribbene til SS er Ship-Shape. 

 

T&O og DL foreslår følgende for 2022: 

1. Harbeck stativ til bare 4 optimister/ laser, ca. 10 000,- 

2. Ny ekstra rampe, ca. 40 000,- 

3. Klubbjakker, 0,- 

4. Utvidet garderobekapasitet Jollehavn, 40 000,- 

 

Vedtak 

 

 1., 2. og 3. legges inn i 2022 budsjett. 4. legges inn som bevilgning til prosjektering i 

2022 budsjettet og at beslutning om realisering og oppstart legges planlegges for 

2023 budsjettet 

 

 

 

Sak 39/21  Eventuelt 

 

Ingen saker 

 

 

Sak 41/21  Neste styremøter 



 

• 9. november 

• 14. desember 

• 11. eller 18.  januar 

• 8. februar.  

• 22. februar årsmøte  

 

 

 

 

........................................      ................................ 

Leif C. Middelthon       Lars Ole Gudevang 

Styreleder        Daglig leder 


