
Stavanger Seilforening 
Referat fra styremøte 14.12.2021 

Teams kl 19- 21 

  

  

Til stede:       Leif C. Middelthon, Marit Hagland, Finn Eide, Ann-Kristin Hansen, 

Einar Cederløv, Frank Billingstad og Lars Ole Gudevang 

  

Forfall:           Ingen 

  

  

Følgende saker ble behandlet: 

  

Sak 46/21      Godkjennelse av referat fra styremøte 09.11.2021 

  

Vedtak: 
Styret godkjente referatet.  

  

Sak 47/21  Rapport fra driften med regnskap pr 07.12.2021 

 

● Regnskap pr. 07.12. viser positive tall på bunnlinjen  

● Mottatt 53 000,- i lokale aktivitetsmidler mot 9 700,- i 2020 

● Mottatt 1 150 000,- i Spillemidler for bølgebryter 

● Fritak fra eiendomsskatt på bakgrunn i søknad for Skipperstuen 

● Søknadsprosess om å legge ut bølgebryter i Jollehavn er startet 

● Tegneprosess for jollehus er startet  

● Stupebrett på Langøy tatt ned 

● Søker om U21 EM 2023 iht. langtidsplan. Styret bemerket at søknad 

med en prosjektskisse og et grovt budsjett skal fremlegges styret "for 

godkjennelse" før søknad sendes 

● Gravearbeid pågår i veien ned til rundkjøring: Kommunen flytter 

vannmåler 



 

Vedtak: 

Styret tok rapporten og regnskap til etterretning.  

 

 

Sak 48/21 Budsjett 2022 

 

Daglig leder presenterte et budsjett som er i samsvar med 

handlingsplanen for 2022 og vil gå i balanse. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok budsjettet. Budsjettet legges frem for medlemmer på 

kommende årsmøte. 

 

 

Sak 49/21  Langøy priser 

 

Daglig leder presenterte forslag til nye priser for Langøy: 

Sesongkort for medlemmer med båtplass på Sølyst   1 200 
Sesongkort for medlemmer uten båtplass på Sølyst   1 200* 
Overnatting pr.døgn       200 
Overnatting pr.døgn, ikke medlem     250 
Strøm pr. døgn       50 
Dusj pr. gang        50 
*Dugnadsplikt på Langøy 

 

Vedtak: 

Styret vedtok de nye prisene. Prisene vil være en del av 

organisasjonshåndboken som legges frem for medlemmer på 

kommende årsmøte. 

 

 

Sak 50/21  Handlingsplan 2022  



 

Daglig leder presenterte handlingsplan 2022 som er i samsvar med 

langtidsplan 2020-30. Større planer for 2022 er drenering rundt hytten 

på Langøy. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok handlingsplanen. Planen legges frem for medlemmer på 

kommende årsmøte. 

 

 

Sak 51/21  Langtidsplan 2020-30  

 

For å forhindre forvirring har handlingsplan 2020-30 som ble vedtatt på 

årsmøtet i mars 2021 fått nytt navn: Langtidsplan 2020-30. 

Daglig leder presenterer en oppdatert langtidsplan 2020-30. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok langtidsplan 2020-30. Planen legges frem for medlemmer 

på kommende årsmøte. 

 

Sak 52/21  Organisasjonshåndbok  

 

Daglig leder presenterte en oppdatert organisasjonshåndbok som er i 

samsvar med hvordan Stavanger Seilforening blir driftet i dag. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok organisasjonshåndbok. Håndboken legges frem for 

medlemmer på kommende årsmøte. 

 

 

Sak 53/21  Innsatspris 



 

Daglig leder presenterte sitt forslag til innsatspris 2021.  

Medlemmet som ble foreslått har gjort en betydelig innsats for 

foreningen over flere år. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok forslaget. Medlemmet vil få tildelt prisen på kommende 

årsmøte. 

 

Sak 54/21 Neste styremøte 

 

● 11. januar med valgkomite 

● 8. februar med vedtak av regnskap 

● 22. februar årsmøte  

○ DL skal sjekke muligheten for å ha årsmøtet hos Hotel 

Victoria. Alternativt i Jåttåvågen klubbhus. 

 

 

 

 

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

Styreleder      Daglig leder 

Leif C. Middelthon     Lars Ole Gudevang 


