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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 saklisten



 

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



FORENINGENS REGNSKAP - REVIDERT













Firmanavn Haugesund Seilforening
Budsjettnavn budsjett 2021 endring bryggeleie tilleggslån

Konto Beskrivelse
TOTAL

T Forslag 1 2
3101 Nedskriving Bryggeanlegg 18 000
3400 Spesielle offentlige tilskudd 52 000
3401 Tippemidler 1 500

3800
Gevinst ved avgang varige driftsmidler og immaterielle 
eien 10 000

3901 Bryggeleie fast bredde 200 000 267 000 283 000
3905 Bryggeleie besok 1 400
3906 Bryggeleie fast plass strom sommer 49 000
3907 Bryggeleie fast plass vinterstrom 60 000
3908 Leie Klubbhus 1 500
3909 Bryggeleie, dugndsgebyr ikke mott 16 000
3912 Inntekt arrangement kjolbåt 4 000
3913 Salg av vimpler 900
3915 Kursinntekter 10 000
3920 Medlemskontingenter 83 500
3952 Sponsorstotte 28 000
3993 SUM INNTEKTER 535 800



5100 Lonn vask av hus -4 000
5101 Lonn jolletrenere -20 000
5305 Honorar okonomileder -20 000

6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom
-125 
000

6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -55 000
6320 Renovasjon, vann, avlop mv. -26 000

6340 Lys, varme
-100 
000

6560 Rekvisita -600
6585 Vedlikehold joller, båter og utstyr -10 000
6586 Mat og bevertning kurs ol -8 000
6590 Annet driftsmateriel -1 500
6610 Vedlikehold anlegg - seilstasjon -7 000
6615 Vedlikehold anlegg - brygge -30 000
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr -1 500
6701 Kontingenter -21 000
6800 Kontorrekvisita (Res) -3 900
6810 Datakostnad -8 500
6860 Moter, kurs, oppdatering etc. -5 000
6890 Annen kontorkostnad -1 300
7000 Drivstoff -3 000
7410 Kontingenter, ikke fradrag -1 000
7500 Forsikringspremier -52 000
7770 Bank og kortgebyrer -200
7780 Gebyr Buypass -1 800
7782 Gebyr Vipps -100
8040 Renteinntekter, skattefrie -500
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner -12 000 -78 000 -84 000

SUM KOSTNADER
-518 
900

OVER/UNDERSKUDD 16 900 5 900 15 900



ÅRSBERETNING JOLLEGRUPPEN 2020
2020 har for oss som for de fleste vært et svært spesielt år preget av restriksjoner og smittevern. 
Årets første måneder gikk noenlunde som normalt med deltagelser både på internasjonale 
regattaer og NSF samling i Spania for våre mest aktive seilere. Men praten om virus kom 
nærmere og endte til slutt med at logistikk apparatet fikk noen dager med karantene.
Våren var preget av nedstengning og usikkerhet men når muligheten bød seg tok vi NSF sin 
anbefaling og trommet i gang med sommerleir. Leiren viste seg å få positive følger både på 
videre treninger og vi forventer å se det litt igjen etter hvert på inneværende års medlemsliste. I 
høst hadde vi aktivitet 3 ukedager mot tidligere 1 dag og begynt å få på plass en ny stamme av 
unge seilere og foreldre.
Også nasjonalt er vi trukket frem som en av klubbene som har hatt økt aktivitet gjennom 2020. 
Dette har gjort at vi har vært med som innledere i nasjonale møter og tatt med i ulike 
arbeidsgrupper internt i NSF.
Vi tok tidlig her et valg om at 2020 sesongen skulle være et år der trening og rekruttering skulle 
komme fremfor økonomisk overskudd. Vi har likevel et positivt driftsresultat men høye 
avskrivninger på gammelt utstyr tar oss under streken. 



ÅRSBERETNING JOLLEGRUPPEN 2020
Treninger
• Vi har fra nyttår til 12. mars samt fra høstferien og ut året hatt barmarkstrening på Rossabø skole med god oppslutning.
• Gjennom seilsesongen har vi hatt Erik Hveding som trener på onsdager. I tillegg har foreldre bidratt både på sjø og land.
• Det har i tillegg vært gjennomført mange egentreninger og foreldretreninger.
• Treningsgrupper har vært Optimist rekrutt, Optimist regatta og Laser regatta. RS Feva/2-krona gruppen har lagt litt brakk 

grunnet sykdom men båtene har vært aktivt brukt under sommerleir og nybegynneropplæring.
• Treningssamlinger lokalt i Laser hvor vi har benyttet Alexander Dahl Høgheim fredags ettermiddag og lørdagen har vært veldig 

populært og vi håper å få til tilsvarende i 202. Våre seilere har også deltatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt på 
treningssamlinger i den grad dette har vært forenlig med gjeldende smittevernsregler.

 
Regattadeltagelse
• Deltagelse i Norgescup Laser i samarbeid med Ran Seilforening. Våre NC Optimistseilere valgte å skifte til Laser når det ble 

klart at Norge ikke ville delta i internasjonale mesterskap
• Deltagelse i NM Laser i klassene 4.7 (7.plass ) og Radial(Open) (13. og 21. plass) samt i NM Olympiske klasser i Laser 

Standard (6. og 18. plass)
• Ingen deltagelse i internasjonale mesterskap som følge av Korona.  
• Deltagelse i internasjonal Laser regatta før 12. mars i Spania
• Avlyste tirsdagsregattaer i kjølbåt lokalt
• Våre mest aktive kjølbåt regattaseilere Hadde noe regattaseiling før nedstengningen men etter dette har det vært sterkt 

begrenset av regelverket.



ÅRSBERETNING JOLLEGRUPPEN 2020
Utvikling/Rekruttering
• Utviklet helhetlig program som fungerer godt. Dette består i en til en grunnopplæring, barmarkstrening deltagelse, nybegynner 

kurs, sommerleir til uketrening.
• Av våre unge medlemmer har vi nå to trener 1 godkjente og en trener 2 godkjent. Ytterligere en er i avslutningsfasen av trener 1 

utdanningen og en er tett på å fullføre trener 2. Og minst en starter nå i februar sin trener 1 utdanning av de som fyller 16 år i år 
(født 2005). 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 21 deltakere. Og i høst har vi hatt inntil 12 Optimistseilere på uketreninger. I og med at vi 
hadde en del i aldersgruppen 13-15 år på leir anses dette som svært bra resultat Der vi må bli flinkere er å ta vare på 
aldersgruppen 16-25 år. Der har vi et for lavt tilbud for de som ikke satser konkurranse i jolleseiling.

• Vi prøver å tenke fremover og moderne. Noen har gjerne fått med seg at vi til tider har en foilende Waszp stående i klubben. Vi 
har et medlem som nå satser i denne klassen og mulig vi får flere. EM i klassen vil avholdes i Sandefjord i år.

• Vi har hatt samtaler med HTG og fått tilbakemelding om det er mulig og ønskelig fra deres side å tilrettelegging for seiling som 
idrett

• Er i dialog med NSF vedrørende både å være med på en prøverunde med en ungdomsliga etter dansk modell og mulig da også 
en runde av årets Seilsportliga til høsten. I denne sammenheng ser vi også hvilke muligheter som ligger innenfor 
brukerfinasierte J70 båter.

 
 



ÅRSBERETNING JOLLEGRUPPEN 2020
Sponsorer
• Haugesund Sparebank har gjennom #einforalle prosjektet støttet Jollegruppen med kr 25 000,- i 2019 og 2020 og avtalen løper 

også for 2021.
• Der jobbes med å få flere sponsorer til klubben.

Materiell
• Vi har de siste år jobbet med å tilpasse vår båtpark til å ha en hensiktsmessig størrelse og sammensetning. Vi tror vi nå er 

relativt nær der vi ønsker å være med tanken på gjennomføring av sommerleir og nybegynnerkurs. Det er mulig vi etter hvert vil 
se på en spissing her for også  kunne gjøre en bedre jobb inn mot ungdom og voksen rekruttering og vil da komme tilbake med 
det.

• 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 – KJØLBÅT 2020
• Grunet COVID-19 restriksjoner, ble det ikke avholdt noen sosiale samlinger.
• Handicap seiling ble avlyst.
• Det ble ikke avholdt medlemsmøter
• Utdeling av toppturvimpel for 5 dokumenterte turer
• Deling av sommerminne



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
FAMILIEN WICHMANN

25.04.20 
Guldbrandsfjellet

Gudbrandsfjellet

Borgøynuten



5 TOPPER - FAMILIEN WICHMANN

02.05.20
Himakånå, Hinderevåg

31.05.20 
Eikefjellet (211) Halsnøy



5 TOPPER - FAMILIEN WICHMANN

10.07.20 
Kongskleiva Selbjørn, Bekkjarvik

29.08.20 
Borgøynuten,Borgøy

12.07.20 
Høgafjellet, Nord-Huglo



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
EIRIK ØSTBØ M/FAM.

Hest



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
ANNE OG ROBERT

Boknafjellet

31.05.20
FÅRANIBA (158) Bjergøy



5 TOPPER - ANNE OG ROBERT  
Boknafjellet (293) Bokn29.08.20

Borgøynuten (293) Borgøy



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
TOMAS OG VIBEKE

01.07.20
Blåfjell (533) Askvoll
Sammen med Anne og Robert



5 TOPPER - TOMAS OG VIBEKE + ANNE OG ROBERT 08.07.20
Vestrefjellet (160) Skjerjehamn4-7.07.20

Varden (98) Kalvåg

20.07.20
Toftåsen (195) Sæbøvik



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
KRISTIAN OG JUSTYNA

30.05.20
Borgundnuten (462) Borgundøya



5 TOPPER - KRISTIAN OG JUSTYNA 13.06.20 

Ternevatnet (740) Flørli27.06.20
Austerøyna



5 TOPPER - KRISTIAN OG JUSTYNA 12.08.20 
Saksa (1073) Urke

08.08.20
Norskehesten (480) Alden



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
GURO OG KRISTOFFER

Utvær fyr (45), Utvær



5 TOPPER – GURO OG KRISTOFFER

Fuglefjellet (332) Runde



5 TOPPER – GURO OG KRISTOFFER

Jønshornet (1419) Ørsta

Norskehesten (481) Alden



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
Tore og Lillian Bjordal

Fåranibbå, Aubø Talgje.
Helgøysund



KJØLBÅT – 5 TOPPER 
Frode og Randi Leirvåg

Bondhusvatnet (189)
Ænes

Borgøynuten (292)
Borgøy



KJØLBÅT – SOMMERMINNE
EDVARD RINGEN M/FAM.



SOMMERMINNE EDVARD RINGEN M/FAM.

Drømmeplassen, Hunsøy ved Ny-Hellesund



ÅRSBERETNING 2020 - HAVN OG ANLEGG

• Dugnad vår og dugnad høst ikke gjennomført pga. covid. 

• Dugnad for 021 vil bli utført i henhold til smittevern tiltak på det tidspunkt dugnad er 
planlagt utført.

• Vi har fylt på sand i stranda.

• Planert og laget bedre og større oppbevarings plasser for seiljoller på plen  og mot nabo i 
øst.

• Planert og rensket opp delen av parkeringsplass mot vest.

• Gått noen ganger over den faste flytebrygga med grønske kverk for å holde mose og 
grønske vekke.



FORSLAG OG SAKER

• Oppgradering fastlandsbrygge

• Vanskelig medlemssak



UTBEDRING AV FASTLANDSBRYGGE

• Ny kai gis nye søyler, ny bæring og nytt dekke

• Rød strek viser avretting og utvidelse av eksisterende 
kai mot vest

• Utvidelsen blir slik at lengde ikke reduseres samtidig 
som de smaleste stedene blir godt utbedret



FORESPØRSEL
• Forespørsel om pris på utskifting av trekai i Haugesund Seilforening.  

•   

• Haugesund Seilforening planlegger utskifting av eksisterende trekai mot land. Denne forespørselen om pris forplikter ikke Haugesund Seilforening til å gjennomføre anskaffelsen før en avtale er undertegnet av begge parter. 

• Haugesund Seilforening planlegger å be om godkjenning til å skifte ut trekai på foreningens årsmøte, tentativt februar 2021, for gjennomføring etter avtale med tilbyder. I den forbindelse ber vi om tilbud på leveranse som beskrevet nedenfor.  Tilbudet må være gyldig til 1/10-2021.  

• Beskrivelse: Utbytting av eksisterende trekai mot land 81 meter lenge med gjenomsnittlig bredde 2,3 meter. Ny kai skal utføres med langsgående toppdekket i 2x6 tommer trykk impregnert treverk i kvalitet som er egnet for kai. Toppdekket skal festes med 6 tommer skruspiker eller tilsvarende kvalitet. Det skal lages et 
gangfelt i toppdekket for innfelling av et 50cm bredt kompositt grating gangfelt med åpning til sjø for drenering av snø og is. Toppdekket skal legges slik at det ikke er større gliper mellom toppdekket og fjellvegg enn 5 cm. Bærende konstruksjon i sjø og rammeverk skal utføres med «Offshore Drillpipe». Drillpipe som er 
pålet i sjø skal fylles med betong. Det skal sveises punkter for feste av anoder på anvist steder i konstruksjonen. Konstruksjon av front skjørt til sjø og kai skal være dimensjonert for innfestning av uteriggere og gangbaner for båtstørrelser opptil 45 fot. Skjørtet på kai utføres etter nærmere avtale med utbygger enten 
stående eller liggende . Kabler og vannledninger trekkes og monteres under toppdekket. Oppkobling og montering av strømsøyler og vannposter utføres av Haugesund Seilforening. Kabler og vannledning trekkes og festes av anbyder. Kompositt grating, vannledning, kabler og festemateriel til dette anskaffes og leveres 
av Haugesund Seilforening. 

• 5 stk eksisterende strømsøyler 280mmx280mm Ø10mm skal benyttes på ny kai og det skal lages en forhøyningsramme på 30cm for disse over den eksisterende kai høyde (anvist plassering)                                                                                        3stk  Forberedelse for vannpost type Ørsta art. nr. 5002 152 CC skal 
monters og disse skal også ha en forhøyningsramme på 30 cm (anvist plassering)  

• Eksisterende kai og fundamenter kabler, og vannledninger skal fjernes og deponeres av anbyder. En  betong søyle i østre del av kai skal fjernes for avretting av ny kai. Denne betong søylen må kuttes eller trekkes slik at det ikke blir forhøyning i hav bunn etter rester av betongsøylen. 

• Uteriggere skal demonteres og oppbevares for montering på ny kai av anbyder. Festeskinner for utriggere for montering på den nye kaien anskaffes av Haugesund Seilforening. Feste material underlag, bolter etc. leveres og monteres av anbyder. Eksisterende nød leidere på kaien demonteres, oppbevares og monteres 
på ny kai. 

• Tilkomst til flytebrygge over eksisterende kai og ny kai må tilrettelegges på en hensiktsmessig måte under anleggsperiode. Ferdsel fra medlemmer i foreningen som har båt i flytebrygge skal ikke hindre eller stoppe pågående arbeid på kaien. Kai bygging skal prioriteres  

• Demontert kai og utstyr skal leveres inn til godkjent avfallshåndtering.   

• Tilleggsarbeider: Det bes om timepriser på eventuelle tilleggsarbeider.  

• Haugesund Seilforening har ansvar for følgende oppgaver - Koble fra strøm og demontere el søyler - Koble fra vann og demontere vannposter - Fjerne båter som ligger ved flytebrygge -. - Skisse med plassering av uteriggere - Skisse med ønsket plassering av el. søyler og vannuttak på ny kai. Innkjøp 

• av kompositt grating, elektriske kabler til strømsøyler, vannledning, vannposter og festemateriell til dette. Ørsta Marine C skinne for montering av uteriggere og gangbaner  

• Tidsplan:  10.06.2020 Forespørsel utsendes anbydere. Individuell besiktigelse etter avtale innen 20.06.2020 31/8-2020 Anbudsfrist.  15.09-2020 Haugesund Seilforenning bekrefter at tilbud er mottatt.  XX.02 .2021 Årsmøtet vedtar tildeling av oppdrag (eksakt dato for møte er ikke fastsatt) XX.03.2021 Kontraktstildeling 
og -signering (eksakt dato for tildeling avhengig av møte dato i februar) 31.08.2021 Siste båt forlater anlegget.   15.12.2021 Overlevering ny kai med påmonterte uteriggere.  

• Tilbudsevaluering: Tilbud skal inneholde totalpris på overnevnte beskrivelse inkl MVA, frakt, mellomlagring, demontering, montering og forankring på Lindøy (Haugesund Seilforenning). I denne prisen ligger nødvendig materiell, samt forberedelser til montering av strømsøyler og vannposter. Tilbudet skal beskrive 
gjennomføringskapasitet, gjennomføringsplan/tidsplan, HMS-plan og referanser. Haugesund Seilforenning forbeholder seg retten til å forkaste ethvert tilbud uten redegjørelse.  

•   

• Avklaringsspørsmål og svar vil bli gjort tilgjengelig for alle tilbydere.  

• Haugesund Seilforening sin kontaktperson er Erik Østbø. Tilbud sendes til følgende e-postadresse: erik_ostbo@hotmail.com. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker befaring av anlegg eller møte for å avklare eventuelle spørsmål.  

• Kontraktforhandling og signering. Den tilbyderen som gis oppdraget inviteres til signering. Signering gjøres på tilbudet med eventuelle anmerkninger. Tilbyder har med tilbud for signering.  

• Det vil ikke foreligge noen forpliktende avtale før begge parter har signert.  

• Øvrige tilbydere informeres samme dag.  

•  

• Betaling: Haugesund Seilforening avtaler ved kontraktsinngåelse prosentvis betaling iht. ferdigstillelses. 



• Ut ifra befaring med alle oppmøtte firmaer, tidligere erfaringer med å bytte «Pir» og «flytebrygge» 
laget vi til et anbud spesifikasjon som vi mener er dekkende for vårt behov for en slik trekai. 

• Alle inviterte anbydere er spesialisert innen kai bygging og har gode referanser fra tidligere 
byggeprosjekter.

• Forespørselen ble sendt til

• BK Sokn

• Sunnhordaland Marin

• Valen Marine

• Ymas

• Os kai

• Thane Thomsen

• Alle tilbydere møter de spesifikasjonskrav som er spesifisert i anbuds forespørsel.

• De blir tillegg i pris for nye vannposter, nye kabler, vannledning og «Kompositt Grating»  som vi skal 
kjøpe inn selv. Estimert pris for dette er ca. 100000,- ink Mva.



FINANSIERING AV UTBEDRING BRYGGE



Forslag nummer 1
Finansierings ordning ny tre brygge Haugesund Seilforening
Estimert kostnad ny trebrygge langs land ca. 1650000,-

Da hele brygge anlegget i Haugesund Seilforening etter den siste oppgradering blir så å si helt nytt
justeres alle #gamle# innskudds beløp for alle medlemmer til de innskudds beløpene som er gjeldene
for nye medlemmer fra 2019. (Likt innskudd for lik plass for alle medlemmer uavhengig av hvor lenge
en har hatt båt plass i Haugesund Seilforening)

Plasser uten dedikert uteriggere (plass 1, 13,17 og 21) 10000,-
Plass i vifte og motorbåtplasser med dedikert uteriggere: 20000,-
Plasser med 1 stk. 8m gangbane og 1 stk. 8m fortøyningsbom: 30000,-
Plasser med 2 stk. 8 m gangbaner: 35000,-
Plasser med 1stk. 10m gangbane og 1stk. 8m uterigger: 35000,-
Plasser med 1stk. 8m gangbane og 1stk. 10m uterigger: 35000,-
Plasser med 1stk. 10m gang bane og 1 stk. 10m fortøyningsbom: 40000,-
Plasser med 2 stk. 10m gangbane: 45000,-
Plasser med 1 stk. 10 m gangbane og 1 stk. 12 m gangbane: 50000,-

Utjevning i innskudd for gamle medlemmer og nye nedlemmer vil etter forslag gi en egenkapital til oppgradering av den nye trebryggen på ca. 475000,-.
Manglende finansiering 1150000,-. finansieres med bank lån Anuitetslån 1150000,- basert på 7% rente nedbetaling 15 år. Årlig kostnad 124800,-
Gjennomsnittlig økning på årsleie alle båtplasser blir da ca . 2500,-

Ny beregning for båtplass leie utformes med leie pris pr. 10 cm bredde istedenfor hver 50cm slik som i dag. Leiepris endres fra å til å beregnes fra lysåpning i båtplass til senter til 
senter på fortøyningsbom og gangbane. Dette gir ett mer rettferdig og riktig prisbilde i forhold til den faktiske bredde båtplass eier disponerer i brygge anlegg).

Økning i innskudd medlemmer med gamle innskudd starter fra medlems år 2021 og kan innbetales over 3 år.
Eks. Økning i innskudd på 15000,- betales inn (2021:5000,- 2022:5000,-og 2023: 5000;-)

Års kontingent og vinterstrøm betales som nå med 1 termin. Båtplass leie betales over 2 terminer (Høst og Vår) . Leie pris er fremdeles årlig leie fra (kalender år)

Midlertidig leie av båtplass motorbåter 500,- pr. mnd
Midlertidig leie av båtplass 8m uteriggere 750,- pr. mnd
Midlertidig leie av båtplasser 10m uteriggere 1000,-pr. mnd



Forslag nummer 2
Finansierings ordning ny tre brygge Haugesund Seilforening
Estimert kostnad ny trebrygge langs land ca. 1650000,-

Gamle innskudds beløp fra før 2018 for alle båtplasser økes likt med 10000,- fra 2021. Unntak plass 1,13,17 og 21 som økes med 5000,- . Plasser i vifte og dedikerte 
motorbåtplasser får ingen økning.

Taks for innskudd nye medlemmer ved tildeling av båtplass i Haugesund Seilforening
Plasser uten dedikert uteriggere (plass 1, 13,17 og 21) 10000,-
Plass i vifte og motorbåtplasser med dedikert uteriggere: 20000,-
Plasser med 1 stk. 8m gangbane og 1 stk. 8m fortøyningsbom: 30000,-
Plasser med 2 stk. 8 m gangbaner: 35000,-
Plasser med 1stk. 10m gangbane og 1stk. 8m uterigger: 35000,-
Plasser med 1stk. 8m gangbane og 1stk. 10m uterigger: 35000,-
Plasser med 1stk. 10m gang bane og 1 stk. 10m fortøyningsbom: 40000,-
Plasser med 2 stk. 10m gangbane: 45000,-
Plasser med 1 stk. 10 m gangbane og 1 stk. 12 m gangbane: 50000,-

Utjevning i innskudd for gamle medlemmer og nye nedlemmer vil etter forslag gi en egenkapital til oppgradering av den nye trebryggen på ca. 358000,-.
Manglende finansiering 1292000,-. finansieres med bank lån Annuitetslån 129000,- basert på 7% rente nedbetaling 15 år. Årlig kostnad 141192,-
Gjennomsnittlig økning på årsleie alle båtplasser blir da ca . 2850,-

Ny beregning for båtplass leie utformes med leie pris pr. 10 cm bredde istedenfor hver 50cm slik som i dag. Leiepris endres fra å til å beregnes fra lysåpning i båtplass til senter 
til senter på fortøyningsbom og gangbane. Dette gir ett mer rettferdig og riktig prisbilde i forhold til den faktiske bredde båtplass eier disponerer i brygge anlegg).

Økning i innskudd medlemmer med gamle innskudd starter fra medlems år 2021 og kan innbetales over 2 år.
Eks. Økning i innskudd på 10000,- betales inn (2021:5000,- 2022:5000,-)

Års kontingent og vinterstrøm betales som nå med 1 termin. Båtplass leie betales over 2 terminer (Høst og Vår) . Leie pris er fremdeles årlig leie fra (kalender år)

Midlertidig leie av båtplass motorbåter 500,- pr. mnd
Midlertidig leie av båtplass 8m uteriggere 750,- pr. mnd
Midlertidig leie av båtplasser 10m uteriggere 1000,-pr. mnd



BESLUTNING UTBEDRING AV BRYGGE

• Skal utbedringen foretas?

• Skal finansieringsmodell 1 eller finansieringsmodell 2 benyttes?



VANSKELIG MEDLEMSSAK

Bakgrunn
• Medlemmet har hatt båt i Haugesund Seilforening i en del år. Det har alltid vært mye støy rundt Medlemmet . 
• Et utdrag av kommunikasjonen med vedkommende er på drøye 100 sider og dette er bare den skriftlige dokumentasjonen. 
• Medlemmet utgjør mye mer enn 50% av all administrasjon av medlemmer i Haugesund Seilforening.
• Det er vanskelig å rekruttere medlemmer til styrearbeid, med referanse til utfordringer med Medlemmet.
• Medlemmer forteller at de pakker sammen og drar hjem når Medlemmet ankommer Seilforeningen.
• Medlemmet seiler ikke båtene han har i Haugesund Seilforening. De bare ligger der.
• Medlemmet har ingen tap av sportslig utbytte når han må forlate foreningen.
• Andre kunne benyttet plassene Medlemmet bruker til lagring og foreningen kunne fått et sportslig utbytte.
• Haugesund Seilforening er en idrettsforening organisert Norges Seilforbund i Norges idrettsforening. Turseiling er også en 

sportsaktivitet.
• Haugesund Seilforening ligger på kommunal grunn og er en idrettsforening og ikke en billig kommunal bryggeutleier.



VANSKELIG MEDLEMSSAK

Prosessen
• September 2019 ble Medlemmet (igjen) innkalt til samtale om oppførsel. Etter samtalen ble det 

(igjen) litt bedre. Etter en kort periode ble det mer støy enn noensinne.
• August 2020 mottok styret anmodning om å vurdere å kaste Medlemmet ut.
• August 2020 ble Medlemmet oppfordret til å forlate Haugesund Seilforening.
• 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 seilkretsen, som er det administrative organet 
Haugesund Seilforening sorterer under.

• Medlemmet nekter å forlate foreningen og Medlemmet nekter å fjerne båtene sine.



VANSKELIG MEDLEMSSAK

Konklusjon
• Vedkommende har ikke medlemskap i idrettslaget Haugesund Seilforening og han har 

ikke grunnlag for å lagre båtene sine i foreningen.

• Vedkommende nekter for å ha mottatt noe informasjon om noe som helst.

• Idrettslaget er utelukkende bestående av frivillig innsats og tåler ikke belastningen 
Vedkommende utgjør.

• Haugesund Seilforening anmoder fullmakt til å om nødvendig ta saken inn for tingretten.



MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent:
• Ingen endring for 2021 for hovedmedlem eller for familiemedlem

Havneleie:
•  



HANDLINGSPLANER
NAVNEENDRING

• Jolle - Sportseiling

• Kjølbåt - Turseiling

• Havn og anlegg



HANDLINGSPLAN - SPORTSEILING
Plan for 2021
• Innetreninger frem mot påske og etter høstferien
• Uketreninger vår både med nybegynner opplæring og regatta trening
• Sommerleir uke 26 (Har allerede begynt å få påmeldinger)
• Trener utdanning fortsetter
• Mulige sportsbåt regattaer og klubb tilnærming 
• Styrke satsing på seilkurs for ungdom og unge voksne
• Sette i gang opplæring, inkl. seilkurs for foreldrene til nye jolleseilere



HANDLINGSPLAN - SPORTSEILING
• Som foregående år vil det være høy aktivitet hos de mest aktive seilerne og deres familier
• Uketreninger fra påske til høstferie, med opphold i skoleferier.
• Barmarkstrening fra nyttår til påske og fra høstferien og ut året.
• Fokus på rekruttering til nybegynnerkurs og helhetlig opplæring
• Sommer leir
• Øke synligheten vår lokalt

• 17. mai
• J70
• Sommerleir
• Ulike aktiviteter og deltagelser lokalt

 
Vi vil også fortsette å tilpasse båtparken vår og holde den innenfor en størrelse som gjør at vi kan vedlikeholde denne.



HANDLINGSPLAN - TURSEILING
• Inntil videre tillater ikke pandemien annet enn Topptur



HANDLINGSPLAN - HAVN OG ANLEGG
Denne handlingsplan må vedtas på årsmøtet 11. februar 2021 og gjelder til den blir endret 
ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Inndeling
• Handlingsplanen er delt i en kortsiktig del og en langsiktig del. Begge deler er utarbeidet 

av de diverse gruppene i samarbeid met styret. Styret legger handlingsplan frem til 
årsmøtet for godkjenning.

• Kortsiktig handlingsplan gjelder 2021 mens langsiktig handlingsplan gjelder aktiviteter for 
2022 og videre.



HANDLINGSPLAN - HAVN OG ANLEGG
Kortsiktig
Beskrivelse Forventet Start 

Dato
Budsjett
Godkjent

Mål/ Delmål Finansering Kommentar

Oppgradering fastlandsbrygge 01.10.2021 Årsmøte 2021  Innskudd og lån



HANDLINGSPLAN - HAVN OG ANLEGG
Langsiktig 2022 og fremover
Beskrivelse Forventet 

Start Dato
Budsjett
Godkjent

Mål/ Delmål Finansering Kommentar

Utvidelse parkeringsplass 01.08.2022 Nei Må godkjennes 
på årsmøte 2020

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.

Drenering av plen 01.10.2022 Nei Må godkjennes i 
årsmøte

Driftsmidler Grunn må grøftes og og drenering legges til sjø. Påfyll av masse og jord.
Antatt kostnad ca. 200 000,-
Prosjekt må vurderes opp mot kost nytte, før det vedtas igangsatt.

Nytt tak , Naust 15.10.2024 Nei Må godkjennes på 
årsmøte

Driftsmidler Tilstandsrapport utarbeides på naust tak,  Mye hull og en del rust i tak. 
Tak bør byttes.

Kai bøyehavn 01.01.2024 Nei Må godkjennes på 
årsmøte

Driftsmidler Skifte dekke og bærende struktur på brygge.

Drenering av plen 01.10.2021 Nei Må godkjennes i 
årsmøte

Driftsmidler Grunn må grøftes og og drenering legges til sjø. Påfyll av masse og jord.
Antatt kostnad ca. 200 000,-
Prosjekt må vurderes opp mot kost nytte, før det vedtas igangsatt.



VALG
• Leder, Sport og Marked 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:
Styreleder: Finn Sæther
Leder Sport : Odd Steffen Garvik
Leder Marked: Knut Einar Wasbrekke

• Revisor: Rune Lande
Vara: Runar Skarstein

• Valgkomite:
Leder: Tore Bjordal 
Erling Iveland
Steinar Haraldseid



 

TAKK FOR I DAG


