
Haugesund Seilforening

Haugesund Seilforening
Postadresse
Postboks 345 
5501 Haugesund

Epost
post@haugesundseilforening.no 

Telefon
90 03 09 57 

Styrereferat

Dato Tidspunkt Sted

15.09.2022 19.00 Haugesund (Nordsjø park) 
Referent

Nils Kåre 
Deltakere

Finn, Anne, Erik, Nils Kåre, Knut Einar 

Fraværende 

Forfall: Kristoffer, Odd Steffen

Sak ref. 
[Mnd-nr]

Sak Ansvarlig Dato 

Referat  - Gikk gjennom referat fra forrige møte  

Økonomi - Lite nytt på økonomi siden sist møte  
- Fremdeles god likviditet. Renteøkning går fint så 

langt.  
- Strømutgiftene begynner å bli høye. Siste faktura 

august er på 19000. 
- Noen faktura er utestående (ubetalt).  
- Det kan være personer på venteliste, som 

erfaringsmessig er dårlige betalere. Styret vurderer 
å lage regler til årsmøtet, som gjør at vi ikke tar inn 
leietakere til båtplasser som vi vet det er spesielt 
mye arbeid med.  

Anne 

Tur 
Seiling 

- Det er mottatt brev om at det kan bli bygget bro til 
Risøy med lav seilingshøyde. Det synes ikke 
sannsynlig at vi kan få gjennomslag for å få bro på 
ca 20 meter, som er farbart for større seilbåter 

Finn Høst/vinter 

Sport  
Seiling 

- Rib er kjøpt 
- Vi har fått express. Det er ikke ordnet med eierskifte 

på den.  

Odd S 
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Sak ref. 
[Mnd-nr]

Sak Ansvarlig Dato 

Anlegg - Noen vedlikeholdsutgifter, ca 20 000, litt over 
budsjett 

- Dugnad gjennomført. Godt frammøte.  
- Det kan synes som at vedlikeholdsbehovet øker 

(løpende og normalt vedlikehold). Må gå mer 
detaljert gjennom budsjett før årsmøtet. Plenklipper 
ønskes. Må være med i budsjettet.   

- Det er behov for å kjøpe strømmålere og 
fortøyningsutstyr utover budsjett (15 000). Kjøpet 
ble godkjent av styret.    

- Valgkomite må starte tidlig. Det er fire på valg. 
Ringe Tore, så de kommer i gang.    

Erik 

Erik ringer 
Tore 

Styre -  Odd S/Anne 

Dato neste møter:  
November: 24 november på Finn sin jobb kl 19 
Januar: 12 januar på Finn sin jobb kl 19 


