
Stavanger Seilforening 
Referat fra styremøte 07.09.2021(flyttet fra 31.08) 

Skipperstuen kl 19- 21 

  

  

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

Cederløv, Lars Ole Gudevang 

 

Til stede via tlf: Marit Hagland 

  

Forfall:           Finn Eide 

  

  

Følgende saker ble behandlet: 

  

 

 

Sak 25/21      Presentasjon av Langøykomiteen 

  

Sak flyttet til neste styremøte 

 

 

 Sak 26/21   Godkjenning av referat fra styremøte 01.06.2021 

 

Vedtak 

Styret godkjente referatet. 

 

 

Sak 27/21  Rapport fra driften med regnskap pr. 07.09.2021 

 

• Spillemidler. Vi har fått tilsagn om 1 150 000,- i Spillemidler for bølgebryteren 

som ble ferdigstilt sommer 2020. Vi venter på endelig godkjenning fra 

kommune revisor. 



• Ny Harbeck. Ny Harbeck er bestilt og er klar for henting i Tyskland i oktober/ 

november. SS medlem skal hente den som dugnad. 

• Superseil. Ca 100 deltager på Sølyst og 50 i Hafrsfjord. Totalt ca 150 

deltagere.  

• Voksenkurs. 10 deltagere på voksenkurs med B-One høsten 2021. 5 x 2 

timer. 

• Laser og optimist grupper. 18 stk i lasergruppe, 12 stk i Optimist NC gruppe 

og 16 stk i Optimist VK gruppe. 

• Nettside. Adm. og styret jobber med å ferdigstille tekst på den nye siden. Mål 

om å publisere ny nettside ila høsten 21. 

• Spire. SS venter på invitasjon til møte med Spire. 

• Trenersituasjonen. Emil Bauck og Esther Postuma har begynt å jobbe som 

instruktører på henholdsvis optimist/ laser og voksenkurs. Begge er ansatt på 

timebasis. 

• Momskomp. SS har søkt om momskompensasjon på lik linje som tidligere år 

da vi har fått innvilget søknad. 

• 2.4 NM. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger fra seilere og frivillige. 

Styret og adm. takker alle frivillige som var involverte. 

• SS bil. DL loddet stemningen i styret for å se på muligheten for en bil til bruk 

for regattaseilere som bla. reiser mye til utlandet. Styret diskuterte muligheter 

og utfordringer og lar DL og involverte medlemmer jobbe videre med saken til 

neste styremøte. 

 

 

Vedtak 

Styret tok rapporten og regnskap til etterretning. 

 

 

  

  

 



Sak 28/21  Drenering Langøy 

 

Administrasjonen og langøykomiteen foreslår at det dreneres rundt hytten for 

å unngå fuktskader på selve hytten.  

 

DL foreslår at gangen i dette prosjektet blir: 

 

• DL innhenter pristilbud til styremøte 5. oktober 

• Styret vedtar pristilbud 5.10 og legges inn i budsjett for 2022 

• Drenering gjennomføres feb./ mars 2022 

 

Vedtak 

Styret vedtok at DL innhenter pristilbud til neste styremøte og at vi skal jobbe for 

saksgang slik DL foreslår. 

 

 

Sak 29/21  Byggjerde 

 

Båtplasseiere nær kranen har over flere år hatt utfordringer med at spylingen av 

båter fører til mye skit og bunnstoff på båtene. Etter vurdering av ulike tiltak testet vi 

våren 2021 å bruke tette byggjerder delvis rundt båten som spyles for å skjerme 

avdrift ved spyling. Dette fungerer godt og er et rimelig alternativ. 

 

 

DL foreslår vedtak om at byggjerder, a ca 45 000,-, kjøpes og monteres klart til 

opptak høsten 21. Dl har søkt faglig råd om at byggjerder kan betales med 

oppsparte miljøavgift midler. Faglig råd godkjente denne søknaden i deres styremøte 

07.09.2021. 

 

Vedtak 

Styret vedtok innkjøp av byggjerder med oppsparte miljøavgift midler. 



Sak 30/11 Eventuellt 

 

 

Ingen saker. 

 

 

 

 

Sak 31/21  Neste styremøter 

 

5. oktober 

9. november 

14. desember 

Midt januar 

Midt februar 

Årsmøte 22. Februar. 

 

 

 

 

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

Leif C. Middelthon      Lars Ole Gudevang 

Styreleder       Daglig leder 

 


