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AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og saklisten.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand

5. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle saker

6. Behandle forslag og saker.

1. Innkomne forslag:
- Ingen

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta foreningens budsjett.

9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – endringer navn

10. Foreta følgende valg:

1. 3 styremedlemmer

1. Leder

2. Nestleder

3. Leder Turseiling

4. Leder Sportseiling

5. PR og marked

2. 2 revisorer.

3. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.



Godkjenne de stemmeberettigede

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.



Godkjenne innkallingen og sakslisten



Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å 
underskrive protokollen



FORENINGENS REGNSKAP - REVIDERT



FORENINGENS REGNSKAP - REVIDERT



FORENINGENS REGNSKAP - REVIDERT



FORENINGENS REGNSKAP - REVIDERT



FORENINGENS BUDSJETT



Årsberetning Styret 2022

• Vi har gjennomført styremøter som normalt. 

Styrearbeidet har vært produktivt.

• Den vanskelige medlemssaken er nå avsluttet. 



Årsberetning Sportsseiling 2022

• 2022 har vært noe preget av postcovid tendenser. 
• Flere aktive seilere de siste årene er videre i studier, millitærtjeneste eller har på annen måte falt fra. 
• I tillegg har leder for Sportsseiling bodd i Bergensregionen siden våren 2021, noe som gir noe mindre 

fokus på HSF.
• Eneste aktive seiler på Norgescup nivå har vært Sindre Tollevik Garvik som med et sykdomsforfall for 

NC3 ligger som #23 både på årsranking og gjeldende ranking i ILCA 6 (tidligere Laser Radial) uten 
lokalt treningsmiljø.

• Sindre deltok også i Ungdomsseilsportligaen på et lag som representerte Ålesund SF sammen med 
seilere fra Ålesund og Molde med gode resultater i begge årets eventer.

• Sindre deltok i Oselvar NM på Austevollsbåten til Terje Van der Meeren hvor resultatet ble en 
sølvmedalje.

• Her deltok også storebror og roret Milde SF båten til Petter Strømme til en bronsemedalje.



Årsberetning Sportsseiling 2022

• Bergen Seilforening båten White Shadow fortsetter sine gode resultater med bl.a. 

Haugesunderne Knut Einar Lie Vassbrekke, Håkon Sandvold og Aage Hedegaard-Larsen 

som mannskap. ORCi EM på Hankø endte med en sølvmedalje i Class B og vant for 4. gang 

Marstrand Bigboat Race.



Årsberetning Sportsseiling 2022

• Treninger har vært både på vår og høst i 

Optimist, RS Feva/2-krona og i ILCA/Laser. 

Sindre Tollevik Garvik har holdt disse med 

støtte/sikring fra foreldre,  en god og populær 

gjennomføring. Gruppa med seilere er ikke så 

stor men stabil og det sies at seilerne gleder seg 

til oppstart etter påske.



Årsberetning Sportsseiling 2022
• For 2023 sesongen fortsetter Sindre som trener, han er for 

tiden i gang med trener 2 utdannelse. Det er også mulig at en 

kan få noe hjelp av Aslak Iveland som er ferdig med 

militærtjeneste i løpet av våren. Også han er Trener 2.

• For øvrig har John-Øivind Tollevik Garvik nå fullført 

utdannelsen som Trener 3 – elitetrener NSF, og er en av nå 9 

seiltrenere med denne utdannelsen i Norge. Som kjent jobber 

han for tiden som hovedtrener i Ran Seilforening ved siden av 

Psykologi profesjon studier ved UiB, i tillegg til oppdrag 

nasjonalt og internasjonalt for NSF og private aktører/satsinger. 

Men kan ved ledig kapasitet hjelpe til i Haugesund.



Årsberetning Sportsseiling 2022

• Vi fikk også gjennomført en flott sommerleir. Bevisst med litt færre deltagere (20 stk), men 

mer seiling. En del kommer igjen etter tidligere leirdeltagelser og mange nye. I år som i fjor 

fikk vi støtte fra Godfisk til sunn mat i kombinasjon med Bama idrettsfrukt. Flinke unge 

trenere og solid dugnadsinnsats(100 timer +) før, under og etter sommerleir gjør dette mulig.



Årsberetning Sportsseiling 2022

• Og sommerleiren ble utført med bl.a. ny 

sårt tiltrengt RIB. Denne er delvis 

finansiert gjennom sponsormidler fra 

Gjensidigestiftelsen og deler av støtten vi 

får fra Haugesund Sparebank i tillegg til 

oppsparte midler. Haugesund Sparebank 

har ellers forlenget sponsoravtalen med 

oss ut 2024, kr 25000,- pr år.

• For ny rib er det viktig at søknader om 

mva refusjon og tippemidler omsøkes og 

at da denne båten defineres som ny 

sikringsbåt. 



Årsberetning – Turseiling 2022

• Korona restriksjonene ble igjen oppløst og det gjorde det mulig å arrangere seiling for 
alle og Pinsetur. Seiling for alle som er arrangert av Friluftsliv for alle i Turistforeningen, 
ble for første gang på 3 år gjennomført igjen. Her stilte våre medlemmer med båter og 
skippere. Det var stor pågang med mange deltagere som hadde gleder seg til denne 
dagen. Det ble en del forfall fra vår side slik at det var knapt med båter. Dermed det ble 
mange turer på hver båt. I alt var det en fin dag med mange glade mennesker som fikk 
en opplevelse for livet. 

• Pinseturen gikk til Vikevåg på Rennesøy! Her har den lokale båtforeningen bygget ny 
flott flytebrygge med mange gjesteplasser. Havnen har det du trenger på en slik tur, 
Pizza restaurant, nippsebutikk med garn og mange flotte turområder. 

• Vi har også opprettet en Facebook gruppe hvor medlemmer har delt og diskutert 
turforslag, tips og stilt diverse spørsmål. For de som ønsker å melde deg på søk på 
«Kjølbåt Haugesund Seilforening»



Årsberetning – Turseiling 2022



Årsberetning – Anlegg 2022

• Dugnad ble gjennom ført både på vår og høst. Vi hadde stort oppmøte både på våren 
og på høsten og fikk utført mye arbeid. Inngangsparti på klubb huset ble malt. Det ble 
ryddet i naustet og i uteområder ble det kappet ned trær, busker og kratt. På 
bryggeanlegget ble det byttet fortøynings fester på gangbanene. Vann slanger, 
vannposter strømpullere og lysmaster ble koblet opp etter byggeprosjekter.

• Brygge prosjektet med å bygge ny kai er helt ferdig. Vi har fått et fantastisk bra brygge 
anlegg. Enkelte av medlemmene våre i foreningen har bidratt med mer enn det som er 
forventet av dugnads arbeid i den forbindelse. Så takk til alle som har bidratt med ekstra 
innsats i dette prosjektet



Årsberetning – Anlegg 2022

• Status per dags dato på ventelister i foreningen er at vi har ledige båtplasser til leie for 
mindre båter (17- 32 fot). Mens det for større båter (fra 37 -50 fot) er ventelister. 
Ventelistene for båtplasser for større båter er nå kortet betraktelig ned etter vi fikk gjort 
ombygginger i havna fra små til store båtplasser.

• Karmøy kommune har innført strengere regler for søppel sortering fra 01.01.23. Dette 
innebærer at vi får endringer i tømme rutiner og avfallssortering fra nå av som gjør at vi 
ikke kan fortsette med restavfalls dunken som vi har hatt frem til nå. Hvordan dette skal 
håndteres fremover har vi ikke helt klart for oss. Foreløpig har vi tatt vekk 
søppelspannene. Så kommer vi tilbake til medlemmene på et senere tidspunkt hvordan 
dette blir.



FORSLAG OG SAKER

• Ingen 



MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent:

• Ingen endring for 2023 for hovedmedlem eller for familiemedlem

Havneleie:

• Ingen endring for 2023



Handlingsplaner - Styret

Plan for 2023

• Normal drift



Handlingsplaner - Sportseiling

Plan for 2023
• For 2023 er HSF heldige som har fått Per Sigurd Velde til å stille til valg som leder for 

sportsseiling. 
• Per Sigurd har selv erfaring fra jolleseiling og er aktiv seilpappa. 
• Aktiviteter og ambisjonsnivå vil Per Sigurd selv bestemme. 
• Økonomisk har jollegruppen gått bra de senere år og er godt rustet til videre utvikling.  

• Odd-Steffen takker for seg og går nå over i oppbygging av jollemiljø i Os Seilforening og 
vil inngå i Vestland seilkrets talentutvalg som begge harmonerer bedre med bosted 
fremover. Vi vil ha en god overlapp. 



Handlingsplaner - Turseiling

• Pinsetur

• Handicap seiling 



Handlingsplaner - Havn og Anlegg

• Planer for aktivitet i år blir å male naust, kappe ned mer trær og få ny sand i stranden.

• Vi jobber også med å få midler eller sponsor til robot klipper for plenen vår. 

• Vi vil videre ta kontakt med friluftsrådet for å få et samarbeid der vi påtar oss «strand 
rydding» som en del av dugnaden vår i bytte for å få penger til prosjekter som f.eks. å 
kjøpe sand til stranden vår.

• Ellers skal vi fortsette med god stemning på kai og brygge, hvor folk er fornøyde, blide 
og glade. 



HANDLINGSPLAN - HAVN OG ANLEGG

Kortsiktig

Beskrivelse Forventet Start 
Dato

Budsjett
Godkjent

Mål/ Delmål Finansering Kommentar

Overvåkning 01.06.2022 Årsmøte 2022

Mulig vi må 
kjøpe ny 
gressklipper, men 
det vil være 
innenfor 
rammene til 
styret å avgjøre.

Drift



HANDLINGSPLAN - HAVN OG ANLEGG
Langsiktig 2022 og fremover
Beskrivelse Forventet 

Start Dato
Budsjett
Godkjent

Mål/ Delmål Finansering Kommentar

Utvidelse parkeringsplass 01.08.2025 Nei Må godkjennes 
på årsmøte 2024

Driftsmidler Utvidelse av parkerings plass iht. ny kommuneplan.
• Søknad om utvidelse av parkeringsplass sende KK når ny 

kontrakt om forlengelse av leieavtale foreligger.
• Kontakte lokale anleggs bedrifter om mulighet for å dumpe 

overskytende fyllmasse ved parkeringsplass mot syd.

Nytt tak , Naust 15.10.2025 Nei Må godkjennes på 

årsmøte 2024
Driftsmidler Tilstandsrapport utarbeides på naust tak,  Mye hull og en del rust i tak. 

Tak bør byttes.

Kai bøyehavn 01.01.2025 Nei Må godkjennes på 
årsmøte 2024

Driftsmidler Skifte dekke og bærende struktur på brygge.



VALG

• Leder 2 år, Nestleder 1 år, Tur 1år, Sport 2 år og PR/Marked 2 år

• 2 revisorer skal velges

• Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte



INNSTILLING FRA VALGKOMITE
• Årets Valgkomite : 

Leder: Tore Bjordal
Steinar Haraldseid
Erling Iveland
Vara: Irene Børgesen

• Valgkomiten fikk tidlig melding om at samtlige som er på valg stiller til gjenvalg.

• Innstilling er som følgende:
Leder: Odd Wichman
Nestleder: Finn Sæther
Leder Sport: Per Sigurd Velde
Ledder Tur: Jone Børgesen
Leder Marked: Torben Vik

• Revisor: Rune Lande
Vara: Runar Skarstein

• Valgkomite:
Leder: Tore Bjordal 
Erling Iveland
Steinar Haraldseid
Vara: Irene Børgesen



TAKK FOR I DAG
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