
Haugesund Seilforening

Haugesund Seilforening
Postadresse
Postboks 345 
5501 Haugesund

Epost
post@haugesundseilforening.no 

Telefon
90 03 09 57 

Styrereferat

Dato Tidspunkt Sted

10.11.2021 19.00 Haugesund, Nordsjø kontorpark 
Referent

Nils Kåre 
Deltakere

Finn, Anne, Erik, Nils Kåre, Kristoffer 
Fraværende 

Odd Steffen, Knut Einar 

Sak ref. 
[Mnd-nr]

Sak Ansvarlig Dato 

FASTE PUNKTER 

Økonomi - Gjennomgang balanse. Sjekke et par bevegelser. 
- Mottatt beløp fra Ol komite (i stedet for tippemidler) 
- Gjennomgang av økonomi ifm vanskelig 

medlemssak. Krav (saksomkostninger) sendes til 
namsmann. Så skal vi sende krav om båtplassleie.  

- Faktura på økt depositum båtplasser (ifm ny brygge) 
ble sendt ut i sept/okt.  

- Sjekke om økt momskompensasjon kan gi refusjon 
ifm nytt bryggeanlegg.  

Anne 

Tur 
seiling 

- Foredrag om seiling i Skottland. Gjennomføres på 
jobb hos Finn /Nordsjø kontorpark).  

- 10. nov: Facebookarrangement: 14 skal, 29 på 
interessert (påmelding).  

- Dato blir 17. november 
- Vurderer andre foredragsholdere for senere seanser

Kristoffer Høst/vinter 

Sport  
Seiling 

- Odd S jobber fra Bergen. Blir litt praktiske problemer 
ift drift av sportsgruppe.  

- 10. nov: sakene står fra forrige møte pga forfall 
Finn/Odd S 

Anlegg Klubbhus. Det er ok å leie ut. 
- Finn har laget skriv. Erik fastsetter pris.  

Prosjekt oppgradering brygge: 
- Går bra. God innsats. Kan fremdeles nå 

ferdigstillelse i desember.  
- Dugnad etter ferdigstillelse brygge. 

Pålegg om retting av feil på el anlegg 
- Tøgersen skal rette feil. Dialog mellom de og HK 
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Sak ref. 
[Mnd-nr]

Sak Ansvarlig Dato 

Styre - HSF må definere et verdigrunnlag, og legge det ut 
på nettsiden.  

- HSF 60 år. Feiring 19. februar. Komite lager 
opplegg. Anne har fått med Mona og Irene. 
Tapasmeny. DJ musikk. HSF dekker husleie og evt 
DJ 

- Lage skriv for leie av seilforeningshus (utf) 
- Lage ny kontrakt for leie av båtplass 
- Valgkomite. Mange er på valg. Ser ut for at de fleste 

er villige til å fortsette.  

Finn 

Anne 

Finn 

Finn 
Finn 

Dato neste møter: 
Onsdag 1 des 2021 Onsdag 5 jan, 2 feb 2022 (årsmøte 23feb?) 


