
25. februar 2016

kl 19.00



Sakslisten
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive 

protokollen
4. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle 

gruppeårsmeldinger.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.

a) Reparasjon brygge/pir
b) Informasjon om nye kommuneplanen

7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta foreningens budsjett.
9. Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan
10. Foreta følgende valg: 

a) Nestleder
b) 4 styremedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. punkt 9.
d) 2 revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.



Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og saklisten.

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





Årsberetning - kurs

 Optimist kurs med .. deltakere

 Seilkurs for voksen (.. deltakere)

 VHF kurs (12 deltakere, eksternt)

 Dommer I / arrangør I kurs (14 deltakere)

 Dommer II kurs i Oslo (1 deltakere fra HS)

 Trener II kurs i Oslo 2014/15 (1 deltaker fra HS)



Anleggsgruppen
Årsberetning



Årsberetning – Anlegg
Anleggsgruppe: Dugnad vår 2015

Klubbhus 1. Vaske platting under tak på klubbhus vest

Kloakk 2. Henge lodd på og grave ned overvannsledning på stranden

Sjøhus 3. Rydde i sjøhus

Parkering 4. Fylle grus i huller på parkeringsplass

Vannkum 6. Skaffe og montere lokk på vannkummen på kaien ved lettbåtjollestativet

Kontor 7. Rydde på kontor

Servicerom 8. Støpe golv i servicerom

Klubbhus 9. Vaske klubbhuset ute + inne

Brygge 10. Reparere to uteriggere på brygga på landsiden. Disse har knekte bolter i feste til trebrygga

Klubbhus 11. Ferdigstille panel under takskjegget på klubbhuset

Jollerampe 12. 2 hageslanger ved jollerampe

Naust 13. Montering lys med bevegelse sensor på naust



Årsberetning – Anlegg
Anleggsgruppe: Dugnad høst del 1 av 2

Uteområder Rydding av område ved inngangsparti klubbhuset.

Rydding av parkerings plass

Kløving av ved lagret ved inngangsparti.

Klipp av uteområder inkl. plen

Vaskerom Fliser lagt på gulv

3. strøk maling av vegger/tak

Listing gulv/tak

Nedvask

Kontor Rydde kontor: Jollegruppa tar ansvar for dette.

Kontor ryddet

Klubblokale Ned vask av "felles områder" 

Naust Sjekk / Reparasjon av porten i Naust (montere grind stoppere)

Parkeringplass Fyllmasse fordeles på eksisterende plasser, 

Rydding av kratt og småskog rundt området.

Bensin lager (Jollegruppen) Bensinlager bygges ved "spylestasjon" for seiljoller

"Spyle stasjon" Betong platting / asfaltering av spylestasjon.

7x6 m ved spylestasjon

1,5x5m adkomst fra spylestasjon til "fastbrygge".

Naust Lys med bevegelse sensor montert.

Strøm "Ny" strømkabel på fastbrygge

Merkn.: Det er fortsatt noe jordfeil på neon båter som ligger i havnen. 



Årsberetning – Anlegg
Anleggsgruppe: Dugnad høst del 2 av 2

Fastbrygge Generell vedlikehold, brygge sjekkes og arbeidsliste utarbeides.

Merkn.: se eget punkt  "pir pkt".

"Pir" Generell vedlikehold, Pir sjekkes og arbeidsliste utarbeides.

Merkn: Generell tilstand på "pir" er i vesentlig dårligere tilstand enn tidligere 

rapport. Starks tiltak er nødvendig for å sikre ytterligere forfall. Pristilbud innhentes 

for utbedringer av  nord enden av pir.

Egen tilstandsrapport utarbeides og plan for videre utbedringsarbeider lages. Dette 

arbeidet bør også vurderes i forbindelse med mulig utvidelse av havn iht vedtatte 

regulerings plan for område (se egen rapport).

"Pir" Nytt skjørt under "gangbane" 

Fast brygge "Nye Søyler/støtter" fast brygge ved "grillplass"

Merkn: bunnforholdene gjør det vanskelig å plassere "nye søyler", Arbeid utsatt og 

pris tilbud innhentes for "pæle" med tyngre redskap. Egen tilstands rapport ut plan 

for videre utbedring lages.



Følgende områder trenger omgående
utbedringer:

a) Pir nord vest ved gangbane til 
flytebrygge

b) Fundament ved grillplass

c) Brygge ved badestrand

d) Noen uteliggere trenger omfattende 
vedlikehold ettersyn.

Haugesund  Seilforening: Årsmøte 2016 Status på Anlegg



2015



Jollegruppen 2015
Vi hadde et mål om å øke fra 25 seilere  til 30 seilere på fjorden. Vi ble 45 seiler på høsten 
2015.
Inne trening 1,5 time  
Onsdags treningene
Mandags treninger med: Vår og Høst cup
Gøy på vannet sommerleir - barn
Vilt Vått Vakkert sommerleir - ungdom
Ny RIB (Brukt ribb med ny motor)
Synlig i byen under båt messe og på havnedagene
Rekruttsamling Vest med over 40 påmeldte seilere (Optimist samling med eget opplegg for 
Brett, RS Feva, Laser, og Zoom8
Egne trenings helger for de som dro på NC og en for alle.
2 Nye RS Feva fra Gjensidig stiftelsen verdi kr 110.000.-
2- Krona kurs vi måtte låne 2 stk fra KS for å dekke behovet.
2-Krona i bruk på onsdags treninger og mandags seilaser.
Vi har også fått en gjeng Laser seilere på slutten av 2015
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Markedsgruppen
Årsberetning



 Epost
Foreningens primære kommunikasjonsmedium for innkallinger til møter, dugnader og 
andre beskjeder som skal nå hele medlemsmassen. Det forutsettes at samtlige 
hovedmedlemmer mottar og leser epost

 Brev
Ordinær postgang benyttes unntaksvis for å nå medlemmer som ikke besvarer 
henvendelser via andre kanaler. Utsending av faktura kan være et 
eksempel.

Fra organisasjonsplanen:



 Nettsider
Foreningens nettsider er tilgjengelige på haugesundseilforening.no. Nettsiden holdes 
fortløpende oppdatert med planlagte aktiviteter, artikler, og annen informasjon som 
vedrører hele eller deler av medlemsmassen. Gjeldende organisasjonsplan (dette 
dokumentet), lov («vedtekter»), handlingsplan og andre styrende dokumenter 
publiseres allment tilgjengelig på nettsidene, det samme gjelder referater fra årsmøtet og 
styremøter. Saker som angår personlige forhold skal fjernes fra slike referater før 
publisering – det er ikke tilstrekkelig å anonymisere.

 Seilmagasinet
Foreningen disponerer en side i hvert nummer av Seilmagasinet. Den 
benyttes til å informere om foreningens aktiviteter og til annen 
informasjon som anses å være av interesse for egne medlemmer og 
bladets øvrige lesere.



Fra organisasjonsplanen:









laiks





52 800,-



2016
Vekst og bredde i medlemsmassen forutsetter 
lave medlemskostnader, spesielt for barn og 
unge.

Vi må øke bidraget fra næringslivet og andre 
kanaler.

Her må flere bidra!



Årsberetning - kjølbåtgruppe

 Pinseseilas til Borgøy

 Rekefest etter dugnad

 Seiling med funksjonshemmende (HT)

 Deltakelse av medlemmer i lokale regattaer



Årsberetning - generelt
 Implementering av nytt medlemsregister KlubbAdmin

 Forberedelse til gjennomføring i henhold til NIF’s krav

 Nye Lov for Haugesund Seilforening

 Organisasjonsplan

 Handlingsplan



5. Regnskap 2015

• Årsregnskap

• Revisor beretning

HS - årsregnskap 2014 + budsjett 2015.pdf


6. Behandle forslag og saker

a) Reparasjon pir / brygge
b) Informasjon om kommuneplanen



Eksisterende bryggeanlegg
 Vi står ovenfor en betydelig oppgraderings behov 

for eksisterende anlegg

 Både fastbrygge sør samt pir mot nord trenger 
omfattende vedlikehold og modifiseringer

 Ekstramiddel må avsettes til både prosjektering og 
utbedringer.

 Vedlikehold / oppgraderingsplan må utarbeides 
asap, anleggsgruppen utarbeider forslag til dette.



Kommuneplan Karmøy Kommune
 Ny kommuneplanen for Karmøy er nå vedtatt og endret ved at 

det er satt av areal til småbåthavn utenfor dagens havneområde. 
Som en del av forslaget var det også lagt inn areal til ny og større 
parkeringsplass.



Kommuneplan Karmøy Kommune
Dersom årsmøte ønsker at styret jobber videre med å få realisert 
planen om utvidet båthavn vil prosessen vider være:

 Utarbeide Mandat til "tidsavgrenset" arbeidsgruppe utarbeides
 Tidsavgrenset anleggsgruppe jobber frem alternative 

gjennomførings planer
 Oppstartsmøte med Karmøy kommune i forbindelse med den 

nye reguleringsplan
 Plan arbeidet varsles naboer og offentlige myndigheter.
 Utarbeidelse av plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.
 Utsjekk av mulige samarbeidspartner (innhenting av pris og 

tekniske underland)
 Utvidelses planer legges frem til årsmøte med forslag til 

finansiering



Leieavtale Karmøy Kommune
 Karmøy formannskap inngikk en leieavtale med Hgsd Seilforening 2/5 

1972 vederlagsfritt disposisjons rett til et nærmener avgrenset område 
på Lindø

 Leie avtalen går ut frem til 1. Mai 2019* (* Jfr kontr vedtak 123/98 
Karmøy Kommune). 

 Før eventuelt vedtak om utvidelse av havn må videre leieavtale utover 
mai 2019 avklares

 Finansiering ved videresalg av "bruksrett" av nye plasser må avklares i 
eventuell forlengelse avtale perioden. 



7. Fastsette medlemskontingent

Forslag styret:

Hovedmedlem kr 1.000,- (nå kr 800,-)

Familiemedlem kr 200,- (nå kr 150,-)

Studentmedlem kr 300,- (nå kr 250,-)



8. Budsjett 2015

Forslag

Budsjettforslag 2014.xls
HS - årsregnskap 2014 + budsjett 2015.pdf
Budsjettforslag 2014.xls


9. Behandling av foreningens:

• Organisasjonsplan

• Handlingsplan

HS - Organisasjonsplan - Rev1.1.pdf
HS - Handlingsplan 2015 - Rev0.pdf


10. Foreta følgende valg:

Rådets forslag basert på Organisasjonsplanen:

a) Nestleder Finn Einar Sæther (til 2018)

b) Økonomileder Anne Karin Norenes (til 2018)

Leder anleggsgruppe Frode Leirvåg (til 2018)

Leder kjølbåtgruppe Tore Bjordal (til 2018)

Leder jollegruppe John Berthelsen (til 2017)



10) Foreta følgende valg:
e) Representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

Styrets forslag:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge representant(er) 
til ting og møter i de organisasjonsledd Haugesund 
Seilforening har representasjonsrett.



10) Foreta følgende valg:

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt 
organisasjonsplsn, jf. punkt 9

d) 2 revisorer:

- Rune Lande

- Runar Skarstein (vara)



Husk: Onsdag 25. mai - seiling 
med funksjonshemmede

Fredag 27. / lørdag 28. mai 
– Seilmakeren double 
handed pit-stop i 
Haugesund




