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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

Noter til regnskapet:

•Inntekter og kostnader er fordelt på anlegg eller sport/jollegruppe. Kostnader som ikke klart gjelder anlegg
eller sport/jolle er ført på anlegg og prosjekt «kontorkostnader».
•Lønnskostnader pr ansatt som overstiger NOK 10 000 innrapporteres som skattepliktig lønn.
•Honorar stort NOK 20 000 er utbetalt til økonomiansvarlig Anne-Karin Norenes.
•Foreningen har hatt ekstraordinære kostnader til juridisk bistand og rettshonorar i forbindelse med
ekskludering av medlem. Foreningen ble tilkjent saksomkostninger kr. 54194,-som ikke er innbetalt fra
tidligere medlem og står som utestående fordring.
I forbindelse med samme sak, har medlemmet pr dags dato utestående fordring (bryggeleie) på kr. 79442,- +
renter/omkostninger.
Begge disse beløp er sendt Namsmannen i Karmøy for inndriving.
Foreningen skylder medlemmet kr. 27000,- i innbetalt depositum som blir avregnet mot endelig oppgjør.
•Utestående fordringer er høyere enn normalt ved årsslutt fordi det på årsmøtet ble bestemt at medlemmer
som ønsker det, kunne dele fakturert økt depositum over årene 2021 og 2022.
•Foreningen har ved årsslutt 111 medlemmer hvorav 2 er under 12 år og 109 er 12 år eller eldre.
•Overskudd totalt NOK 15006 er ført til konto 2050 innskudd egenkapital.

Årsberetning Styret 2021
• Vi har gjennomført styremøter som normalt. Noen på Teams og noen fysisk.
Styrearbeidet har vært produktivt.
• Vi har som alltid en spenning mellom Sport og Anlegg/Tur. Som tidligere år er dette en
spenning vi vet om og som vi forholder oss til. Delt økonomi tar mye av støyen ut av
spenningen.
• Den vanskelige medlemssaken er nå inne i siste fase. Egen presentasjon.

Årsberetning Styret 2021
• Den vanskelige medlemssaken.
• Oktober 2020 ble Medlemmet informert (på mail og via rekommandert sending) om at han er
ekskludert i Haugesund Seilforening. Medlemmet ble i den sammenheng også informert
klagemuligheter. Medlemmet klaget ikke på ekskluderingen.
Ekskluderingen ble gjort i samråd med Rogaland Idrettskrets, som er det administrative
organet Haugesund Seilforening sorterer under.
• Etter årsmøtet 2021 tok styret kontakt med anbefalt advokat.
• Våren 2021 dømte tingretten til Medlemmets favør fordi “det var usikkert om Medlemmet var
informert og om styret hadde myndighet til å ekskludere medlemmet”. Styret anker
kjennelsen.

Årsberetning Styret 2021
• Den vanskelige medlemssaken.
• Våren 2021 kommer Eltilsynet på befaring. Det er livsfarlig jordfeil på anlegget knyttet til
Medlemmet sine båter. Vår advokat ber om en midlertidig forføyning for å få fjernet båtene,
og vi møter i retten. Dommen faller i Seilforeningen sin favør, med at båtene ikke kan
tilknyttes anlegget. Partene bærer sine saksomkostninger.
• Oktober 2021 faller endelig dom i ankesaken, til Haugesund Seilforening sin fordel.
Medlemmet idømmes Seilforeningen sine saksomkostninger.
• Medlemmet nektet fortsatt å fjerne båtene sine, frem til den dagen Namsmannen har meldt
sin ankomst.

Årsberetning Styret 2021
• Den vanskelige medlemssaken.
• Medlemmet ble idømt saksomkostninger på kr.54.000,• Medlemmet hadde båtplass frem til 31/12-2020. Medlemmet ble informert om at han ble
fakturert etter gjeste-takst, men nektet å fjerne båtene sine før den dagen namsmannen var
på vei. Medlemmet er fakturert månedlig fra 1/1-2021 og til båtene ble fjernet 6/10-2021 etter
dom i saken, totalt kr.80.982,• Medlemmet skal ha tilbake sitt depositum på kr.27.000,• Advokatutgiftene utover det som kan kreves tilbake kom på kr.198.146,• Netto kostnad ble kr.63.164,-

Årsberetning Sportsseiling 2021
2021 har for oss som for de fleste vært nok et svært spesielt år preget av restriksjoner og
smittevern. Året har gitt betydelige reduksjoner i reiseaktiviteter. Det ble bare gjennomført to
norgescuper samt NM i de ulike klasser.
Våren var preget av usikkerhet men som i 2020 anbefalte NSF å gjennomføre sommerleir. Leiren
ble særdeles vellykket. Det ble også gjennomført seilkurs både for barn, ungdom og voksne på
høsten. Kurs og treninger ble gjennomført med ulike trenere på samme tid (forskjøvet 30 min).
Sterk vekst gjør at vi har godt samarbeid med NSF. Vi har også gjennom dette året fått nye
trenere utdannet. En hjelpetrener, en trener 1, en trener 2 og en er tatt ut og i gang med trener 3
(landslagstrener) utdannelse.
2020 sesongen skulle være et år der trening og rekruttering skulle komme fremfor økonomisk
overskudd. I 2021 har vi ytterligere tatt aktiviteten videre og sitter igjen med et fint positivt
driftsresultat og selv med høye avskrivninger på gammelt utstyr holder vi oss på pluss.

Årsberetning Sportsseiling 2021
Treninger
• Vi har i vintermånedene barmarkstrening på Rossabø skole.
• Gjennom seilsesongen har vi hatt Erik Hveding som trener på onsdager. Aslak Iveland og John-Øivind
Tollevik Garvik har også hatt treninger både i helger og ukedager og sammen bidratt både på sjø og land.
I tillegg har Sindre Tollevik Garvik bidratt til kurs sammen med øvrige trenere.
• Det har i tillegg vært gjennomført mange egentreninger og foreldretreninger.
• Treningsgrupper har vært Optimist rekrutt, Laser regatta. Vi har hatt kurs og på høsten ukentlige
treninger i RS Feva/2-krona.
• Treningssamlinger lokalt i Laser hvor vi har benyttet trenere over. Våre trenere er også benyttet på
regionale og nasjonale samlinger. Våre seilere har også deltatt regionalt og nasjonalt på
treningssamlinger i den grad dette har vært forenlig med gjeldende smittevernsregler.
Regattadeltagelse
• Deltagelse i Norgescup Laser i samarbeid med Ran Seilforening.
• Deltagelse i NM klassen ILCA 6 (Laser Radial) .Samt deltagelse i U21 VM i Polen i ILCA 7 (Laser
Standard)
• Deltagelse i EM i Waszp , Italia.
• Deltagelse i tirsdagsregattaer i kjølbåt lokalt både vår og høst, da med båter som ligger i Karmøy
Seilforening.

Årsberetning Sportsseiling 2021
Utvikling/Rekruttering
• Utviklet helhetlig program som fungerer godt. Dette består i en til en grunnopplæring,
barmarkstrening deltagelse, nybegynner kurs, sommerleir til kurs og uketrening.
• Av våre unge medlemmer har vi nå en hjelpetrener trener 1 godkjent og to trener 2 godkjent
og en under trener 3 utdannelse. En jevn utdanning av trenere er viktig for at klubben skal ha
tilgang på ressurser i sitt arbeid med barn og unge, og vi er fra NSF sett på som en klubb
som nå er god på dette.
• Sommerleir ble gjennomført med 38 deltakere (21 i 2020). Og i høst har vi hatt ca 20 seilere
på uketreninger/kurs. Deltagerne har vært fra 7år til 50+.
• Vi har et stående ønske fra NSF og klasseklubber om å gjennomføre nasjonale regattaer,
det er ikke slik aktivitet planlagt for 2022.
• Ønske om å holde aktivitet som i 2021 også i 2022.

Årsberetning Sportsseiling 2021
Materiell Vedlikehold
•

Det har de siste år kun vært gjort nødvendig vedlikehold på utstyret. Det har vært lite rom for å fornye
utstyr. Spesielt oppgradering av traller, både til 2-krona og Optimist, med nye hjul. Det er i 2022 en
målsetning om å få skiftet alle gamle punkterte gummihjul ut med harde punkteringsfrie hjul.

•

Vedlikehold av sikringsbåter blir i henhold til serviceprogram som tidligere, samt at daglig ettersyn og
vedlikehold fordeles til trenere som nytt ansvar. Der må likevel påregnes dugnader. Videre er det tilbudt
dugnadstimer fra Kjølgruppa. Dette mottas med takk og settes inn i planer sammen med foreldre. Covid
har vært en bremsende faktor for å få nye foreldre inn i den aktive driften. Vi håper det snart er en
tilbakelagt utfordring.

•

All bruk av klubbens utstyr skal være godkjent/utsjekket med leder for sportsseiling. Dette gjelder også
bruk av AL 420 lettbåt. Dette da det har vært benyttet feil bensin etc til tross for merking. Dette medfører
ekstraarbeid i form av dugnadstimer som kan benyttes til andre ting. Det skal selvsagt også ALLTID
benyttes redningsvest når klubbens utstyr er i bruk.

Årsberetning Sportsseiling 2021
Materiell/RIB
•

Vi har de siste årene jobbet med å tilpasse vår båtpark til å ha en hensiktsmessig størrelse og
sammensetning. Vi tror vi nå er der vi ønsker å være med tanken på gjennomføring av sommerleir og
nybegynnerkurs når det gjelder seiljoller. Det er imidlertid en nødvendighet å få på plass en ny
sikringsbåt (egen sak).

•

De siste års aktiviteter har vært avhengig av bidrag fra medlemmer i form av lån av privat utstyr, I
hovedsak av private RIB’er. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteter lokalt og deltagelser
nasjonalt og internasjonalt uten. Det er derfor påtvunget behov for fornying av sikringsrib.

•

Alle båter som er avhendet har gitt en positiv salgsgevinst regnskapsmessig til tross for at vi føler at
utstyret tidligere er høyt verdsatt i regnskap tilbake i tid.

•

Policy for joller er at vi skal ha tilgjengelig utstyr for opplæring og lokal seiling. Konkurranseseiling
utføres med privat utstyr eller om klubbens utstyr benyttes skal det avtales leie for dette.

Årsberetning Sportsseiling 2021
Sponsorer
• Haugesund Sparebank har gjennom #einforalle prosjektet støttet
Jollegruppen med kr 25 000,- i 2019, 2020 og 2021. Det er søkt om
forlengelse av denne avtalen som vi håper består.
•

•

Gjensidige Stiftelsen har innvilget oss støtte på kr 135 000,- til aktiviteter i
2022. En større andel er knyttet til investering i ny sikringsbåt (egen sak),
men også nær halvparten til drift av sportslige aktiviteter, også lønn.
Dette gir oss et helt nytt grunnlag å drive ut i fra for 2022.
Der jobbes med å få flere sponsorer til klubben.

Årsberetning – Kjølbåt 2021
• Grunnet COVID-19 restriksjoner, ble det ikke avholdt noen sosiale samlinger.
• Seiling for alle via turistforeningen ble avholdt uten båtførere, de disponerte griller og
fikk se på Laser trening.
• Det ble ikke avholdt medlemsmøter.
• Det var planlagt foredrag “Skottland Rundt på 80 minutter”, dette ble utsatt til 2022.
• Facebook gruppen “Kjølbåt Haugesund Seilforening” ble opprettet for å ha en arena å
dele erfaringer og stille spørsmål.
• Informasjon fra styre går via de vanlige kanalene, gruppen er bare ment som et
supplement.
• Oppfordrer alle medlemmer (som vil) til å bli medlem i gruppen. ⛵

Årsberetning – Anlegg 2021
•

•

•

Dugnad ble gjennomført både på våren og høsten. Det var et stort etterslep da vi ikke kunne
arrangere dugnad i 2020. Vi hadde stort oppmøte både på våren og på høstens dugnad og fikk
utført mye arbeid. Taket og vegger på klubbhuset ble malt. Terrasse og møbler beiset. Det ble
ryddet i naustet og i uteområdene ble det kappet ned på busker og kratt. På bryggeanlegget ble
flyttet rundt på uteriggere for tilpasse bredde til båter. Det har i tillegg utover de organiserte
dugnadene vært behov for en del dugnadsarbeid i forbindelse med brygge prosjektet, her har
mange vært med å deltatt og lagt inn en god innsats. Totalt vil jeg anslå at det er lagt ned ca.900
timer med dugnadsarbeid i Havn og Anleggs gruppen i 2022.
Gress plenen har i har i de siste årene vært en oppsamlingsplass for vann. Som et midlertidig
tiltak ble det leid inn entreprenør med traktorgraver for å grave dreneringsgrøfter i plenen for å
lede vekk det meste av vannet. Nå har det i ettertid vist seg at dette tiltaket var så bra at vi ikke
ser behov for videre utbedringer.
Haugaland Kraft har hatt en kampanje i forhold til elektrisk kontroll på campingplasser og
havneanlegg i distriktet i perioden 2020 og 2021. Vi hadde besøk av dem på våren 2021. Vi fikk
da noen pålegg som vi måtte utbedre. I havneområde var det 2 båter som hadde jordfeil utover
godkjente verdier. De andre feilene var rettet mot Klubbhus og Naust. Feilene i Naust og Klubbhus
skal rettes av Tøgersen Elektro. De to båtene med jordfeil har ikke båtplass i havnen lenger.

Årsberetning – Anlegg 2021
• Brygge prosjektet med å bygge ny kai er snart ferdig. Entreprenøren ferdigstiller i disse
dager siste del av det arbeidet han skal gjøre. Det vil da gjenstå litt arbeid med å legge
opp vann og strøm som vi skal gjøre selv på dugnad.
• Entreprenøren hadde 3 stk. brukte 12m Ørsta gangbaner vi kunne få kjøpe. Vi kjøpte 2
stk. til 20000,- pr stk. da vi så muligheten til å gjøre noen forandringer på flytebrygge der
vi tok vekk en 8 meter plass på utsiden av flytebryggen og laget 2 nye 12 meter plasser.
Ved å gjøre disse forandringene frigjorde vi noen 10 meter gangbaner som vi da kunne
bruke til å oppgradere andre båtplasser i havna fra 8 meter plasser til 10 meter plasser.
Disse endringen ble finansiert med økte innskudd til de leietakerne som fikk nye
utriggere slik at dette ikke blir en ekstra utgift for foreningen. Totalt fikk vi oppgradert 20
båtplasser i havna med enten større bredder og eller med nye utriggere med å kjøpe
disse 2 gangbanene og gjøre interne bytter på båtplasser med de utriggeren vi da
hadde tilgjengelig.

Årsberetning – Anlegg 2021
• Vi har med disse endringen da klart å tilby båtplasser til medlemmer som har stått på
venteliste med større båter i mange år. Status på ventelister i foreningen har vært slik at
vi har hatt ledige båtplasser til leie for mindre båter (17- 35 fot), mens det for større båter
(fra 37 -50 fot) har vært opptil 6-8 års ventetid.
Med disse endringen har vi tilpasset havnen for de båttyper og båt størrelser vi
forventer det frem i tid vil være etterspørsel etter.

Årsberetning – Anlegg 2021
Brygge prosjekt
• Arbeidet som er utført av Entreprenøren er meget bra. Vi har fått en kai som har
skikkelig god kvalitet og har den styrken og kvaliteten vi etterspurte i anbudet vårt.
Budsjett rammen som prosjektet ble vedtatt etter ser ut til å holde til tross for vi har gjort
noen endringer etter hvert.
Noen ting har vi klart å gjøre billigere enn planlagt og noen endringer som ikke var
planlagt har kommet i tillegg
• Vi har ikke helt nøyaktige tall enda på prosjektet da vi ikke har kjøpt inn alle deler til
vannledning og vannposter enda. Slutt regning fra entreprenør er heller ikke klar.

Årsberetning – Anlegg 2021
Brygge prosjekt
• Tidlig i prosjektet kom det en forespørsel fra Entreprenør om deling av en ekstrakostnad
på økte materialkostnader i forhold til kontrakt og anbud på 12000,-. Kostnaden
omhandlet prisøkning fra leverandør av trevirke til prosjektet. I utgangspunktet var dette
en kostnad som skulle vært tatt av Entreprenør, men vi avtalte å dele denne kostnaden
på begge parter. Kostnaden for Seilforening ble 6000-,
• For å få en roligere havn i forhold til bølger og bølgeslag fra Førresfjorden ble det
sammen med Entreprenøren laget en løsning med en bølgebryter. Denne bølgebryteren
ligger innebygd i kaien og er forankret i sjøbunnen i den østre del av den nye kaien.
Ekstra kostnaden for denne jobben kom på 24000.-.

Årsberetning – Anlegg 2021
Brygge prosjekt
• Grillplassen eller populært kalt «Brandtzægs plass» var ikke med i planen for
oppgraderingen av brygge. Men da vi måtte rive deler av grillplassen for fundamentering
til den nye kaien var det enklere for entreprenøren å rive hele i istedenfor deler av
grillplassen og bygge helt nytt. Vi inngikk da en avtale med entreprenør at vi skulle dele
ekstra kostnaden på å innlemme grillplassen inn i kai prosjektet. Vi er fremdeles i dialog
med entreprenøren på kostnaden på dette ekstraarbeidet
• På Båtplass nummer 2 stakk det ut et stort berg nabbe i sjøen. Denne ble sprengt vekk.
Kostnad 6000,• Forankring av flytebryggen er gjort med kjettinger på lavt vann i bukta. Med nordlig vind
strakk en av kjettingene seg opp i en båtplass og berørte ror og kjøl. Det var nødvendig
flytte moring eller justere på båtplasser og utriggere for å løse dette. I forbindelse med at
vi hadde mulighet for å kjøpe 2 stk brukte 12 meter gangbaner var pris for å flytte moring
eller montere disse gangbanene lik. Kostnad 6000,-.

Årsberetning – Anlegg 2021
Brygge prosjekt
• På besparelse siden har vi fått en ny El. kabel til bryggeanlegget og gått for en billigere
variant av vannposter enn det som var planlagt. Den totale besparelsen her er i forhold
til disse 2 postene er på ca. 40000,- i forhold til det som var budsjettert.

FORSLAG OG SAKER
• Ny RIB
• Nytt havnereglement
• Overvåkning

Ny RIB
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Haugesund har pr i dag 4 rib’er og en Polyetylen båt. 2 små jolle riber , en større som er egnet for lokal bruk og
en utrangert rib.
Den utrangerte rib’en ble handlet inn til klubben for ca 10 år siden av tidligere styre. Dette er en flatbunnet
godværsrib, lite egnet for formålet. Dette spesielt med tanke på sjødyktighet på utsatte områder.
De siste 7 år har Haugesund Seilforening i stor grad vært avhengige av at medlemmer stiller private rib’er til
disposisjon for påkrevd bidrag fra klubben når det gjelder sikringsbåter og trenerbåter under samlinger og
regattaer. Dette er ikke en varig løsning, selv om aktive medlemmer fortsatt vil bidra ved f.eks. sommerleir etc.
Aktivitet, omsetning og resultat har de senere år vært stigende i klubben. Vi har et meget godt forhold til NSF
gjennom god gjennomføring av sommeravtaler og gjennom en god utdanning gjennom NSF/NIF’s trenerprogram.
Under årets sommerleir fikk vi en slitasjeskade på motorfeste hvor reparasjon ved verksted langt overskrider rib’s
verdi. Dog salgbar som deler som dekker bokført verdi og verdi som tilfredstiller etterfølgende budsjett (kr 26
500,-). Avtale foreligger med godkjenning fra årsmøtet om kjøp av ny rib.
Blå AVA rib-jolle vurderes solgt i samme prosess da denne reelt ikke blir benyttet, selv ikke under
sommerleir.Salgssum av denne vil gi en + til budsjett tilsvarende salgssum.
Investering i ny sikringsrib kvalifiserer til refusjoner i form av tippemidler og mva-kompensasjon
Sportsseiling har for aktiviteter i 2022 mottatt støtte på kr 135 000,- fra Gjensidigestiftelsen, hvorav kr 75 000,- er
øremerket ny rib. Videre starter årets drift med kr 60 000,- ekstra til drift- og lønnskostnader.
Sportsseiling har de siste tre år lagt seg opp kr 123 500,- som inngår i denne fornyingen.

Ny RIB
Pris ca5m RIB med 50hk motor egnet for bruken i seilforeningen

kr 225 000,00

Finansiering
Oppsparte midler siste tre år (driftsresultat)

kr 123 500,00

Andel støtte fra Gjensidigefondet

kr

75 000,00

EK fra utslitte rib(er) som erstattes

kr

26 500,00

Finansiering av kjøpesum

kr 225 000,00

Refusjoner
Tippemidler

20 %

kr

45 000,00

8%

kr

18 000,00

Forventet refusjon 2023

kr

63 000,00

Reell investering etter refusjoner

kr 162 000,00

MVA kompensasjon

Nytt havnereglement

Nytt havnereglement

MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingent:
• Ingen endring for 2022 for hovedmedlem eller for familiemedlem
Havneleie:
• Ingen endring for 2022

Handlingsplaner - Styret
Plan for 2022
• Fullføre inndrivingen ifm den vanskelige medlemssaken
•

Handlingsplaner - Sportseiling
Plan for 2022
• Innkjøp av RIB
• Aktivitet som i 2021

Handlingsplaner - Turseiling
• Arrangement om Riggsjekk planlegges til våren.
• Før sommerferien blir det seiling for alle.
• Om mulig, får vi gjeninnført pinsetur.
• Foredraget “Skottland Rundt på 80 minutter” håper vi på å gjennomføre til høsten.
• Alle oppfordres til samle på 5 toppturer i løpet av året, det blir utdeling vimpel på
årsmøte.
• NB! Alt må løpende vurderes i hht til eventuelle restriksjoner.

Handlingsplaner - Havn og Anlegg
• Nye leiekontrakter vurderes
• Revidering av havneleier

HANDLINGSPLAN - HAVN OG ANLEGG
Kortsiktig
Beskrivelse

Forventet Start
Dato

Overvåkning

01.06.2022

Budsjett
Godkjent

Årsmøte 2022

Mål/ Delmål

Finansering

Drift

Kommentar

HANDLINGSPLAN - HAVN OG ANLEGG
Langsiktig 2022 og fremover
Beskrivelse

Forventet
Start Dato

Budsjett
Godkjent

Utvidelse parkeringsplass

01.08.2023

Nei

Nytt tak , Naust

15.10.2024

Kai bøyehavn

01.01.2024

Mål/ Delmål

Må godkjennes
på årsmøte 2023

Finansering

Kommentar

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.

Nei

Må godkjennes på
årsmøte 2024

Driftsmidler

Nei

Må godkjennes på
årsmøte 2023

Driftsmidler

Tilstandsrapport utarbeides på naust tak, Mye hull og en del rust i tak.
Tak bør byttes.
Skifte dekke og bærende struktur på brygge.

VALG
• Nestleder, Økonomi, Tur og Anlegg er på valg
• 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:
Nestleder:
Leder Anlegg:
Leder Turseiling:
Leder Økonomi:

•

Revisor: Rune Lande
Vara: Runar Skarstein

•

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

TAKK FOR I DAG

