
Stavanger Seilforening 
Referat fra styremøte 09.11.202 

Skipperstuen kl. 19- 21.00 

  

  

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

Marit Hagland, Finn Eide og Lars Ole Gudevang 

 

Forfall: Ingen 

  

  

 

Sak 41/21      Godkjenning av referat fra styremøte 05.10 

 

Vedtak 

Styret godkjente referatet. 

 

 

Sak 42/21 Rapport fra driften med regnskap pr. 04.11.2021 

 

 

• Regnskap 

• SS er tildelt 25 000,- fra kommunedelsutvalg Hundvåg til optimistutstyr 

• Ny nettside er ferdig 

• Ny regattakomite 

o En representant fra hver klasse; laser, optimist, Snipe, 2.4mR, Express 

og storbåt.  Harald Gellein er leder 

o Krav til klasser om å stille en representant og at minimum en i klassen 

har en NSF regatta utdanning. 

• Drenering Langøy 

o Rørheim Maskin skal gjøre jobben  

o Ferdigstilling inne påsken 2022 



• Oppdatert honorar/ lønnsskjema 

o Lagt til linje, lønn til trener som gjennomfører en til en trening. 

• SS har blitt tildelt NC Laser og Optimist 14.-15.5.22 og og NM Shorthanded 

1.-3.7.22. 

• Ny leietager i leilighet i Skipperstuen fra 1.1.22 

• Sesongavslutningsfest for jolleseilerene 

o Oppmerksomhet til alle 

o 75 smil! 

o Suksess 

 

 

Sak 43/21  Budsjett 2022 

 

Forslag fra DL ble diskutert. Forslaget baserer seg på tidligere år med mindre 

justeringer basert på foreløpige regnskapstall for 2021. Andre endringer som fraviker 

tidligere år: 

• Ny post: Inntekt og utgift a +/- 20 000,- til Tur og Hav(foredrag) 

• 250 000,- til drenering Langøy 

• 40 000,- til forprosjekt «bygge ut/ endre jollehus» 

• 25 000,- til brannslukningsutstyr 

 

Vedtak 

Styret hadde noen spørsmål som DL skal ta opp med revisor og ba DL om å komme 

med nytt forslag til styret i god tid før neste styremøte slik at det kan bearbeides og 

vedtas på neste styremøte. 

 

 

 

 

 

 



Sak 44/21  Neste styremøter 

 

• 14. desember 

• 11. eller 18.  januar 

• 8. februar.  

• 22. februar årsmøte  

 

 

 

 

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

Leif C. Middelthon       Lars Ole Gudevang 

Styreleder        Daglig leder 


