
Stavanger Seilforening 
Referat fra styremøte 11.01.2022 

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 01/22      Godkjennelse av referat fra styremøte 14.12.2021 

  

Vedtak: 
Styret godkjente referatet.  

  

Sak 02/22  Rapport fra driften med regnskap pr 31.12.2021 

 

● Foreløpig regnskap pr. 31.12.21 viser positive tall på bunnlinjen  

● Mottatt 138 000,- i momskompensasjon mot 127 000,- i 2020 

● U21 EM 2023: søknad avventes til endelig beskjed ila. januar om Polen 

får “alt” 

● Båtplass tildeling har startet. Det er mange på venteliste så DL er 

positiv til at alle plasser blir solgt eller utleid. 

● Arbeidet med Krabben er startet og skal være klart til styremøte 8.2. 

● Styret vurderte foreløpig tegning av påbygg til jollehuset. Styret hadde 

gode kommentarer som DL tar med seg videre i prosessen. DL er i 

dialog med kommunen. 

 

Vedtak: 



Styret ba DL sjekke alternativ til telefonabonnement fra Telenor og tok 

rapporten og regnskap til etterretning.  

 

 

Sak 03/22 Budsjett 2022 

 

Daglig leder presenterte revidert budsjett som er justert noe iht. til 

foreløpig regnskap.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok det reviderte budsjettet. Budsjettet legges frem for 

medlemmer på kommende årsmøte. 

 

 

Sak 04/22  Årsmøtet 

 

• Sted: Jåttåvågen 

• Digitalt ? Bestemmes innen 22.1 

• Ordstyrer: Leif Åsheim 

• Referent: Marit Hagland 

• Signere referat: Bestemmes etter påmelding hvis digitalt og ved oppmøte hvis 

fysisk 

• Bevertning: Buøy Bakeri 

• Regnskap godkjennes på styremøte 8.2 

• DL legger ut alle årsmøtepapirer på nett innen en uke før årsmøtet 

 

 

 

Sak 05/22  Styretsberetning  

 

  Styret diskuterte utsendt utkast. 



  Vedtak: 

  Styret vil jobbe videre med beretningen og vedta endelig versjon på 

  styremøte 8.2. 

 

 

 

Sak 06/21 Neste styremøte 

 

● 8. februar med vedtak av regnskap 

● 22. februar årsmøte  

 

 

 

 

 

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

Styreleder      Daglig leder 

Leif C. Middelthon     Lars Ole Gudevang 


