
 
Protokoll fra årsmøte i Fredrikstad Seilforening avholdt 
den 15. februar 2018 
 
Fra sittende styret møtte ikke: Per Olav Bernhardsen, Vetle Børresen og Bjørn 
Erik Simensen 
 
Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede  
Det var 50 stemmeberettigede som hadde møtt.  
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling   
Innkallingen ble godkjent.  
 
Sak 3. Godkjenning av saksliste  
Ingen forslag var innsendt til epostadressen som saksforslag skulle sendes til. 
Imidlertid hevdet en gruppe å ha sendt et forslag til en annen epostadresse enn 
den som var oppgitt på hjemmesiden. Det ble ikke nærmere opplyst hvilken e-
postadresse dette er snakk om.  
Forslaget ble stillet fra en gruppe som har organisert Bedriftsseilasen – et forslag 
som gikk ut på å øremerke 100 000 kroner fra Bedriftsseilasens inntekter til 
utskifting av det eksisterende bryggeanlegget.  
Forslaget var ukjent for styret, som følgelig ikke hadde hatt mulighet til å sette 
seg inn i dette.  
Ordstyrer, Stian Åkre, opplyste om at dersom 2/3 av et årsmøte ønsket at 
forslaget skulle fremmes, så er det anledning til det. Det ble stemt over om 
hvorvidt forslaget skulle fremmes. Årsmøtet ga sin støtte til at forslaget kunne 
fremmes.  
Sakslisten ble etter dette godkjent.  
 
Sak 4. Godkjenning av forretningsorden  
Forretningsorden ble godkjent av årsmøtet.  
 
Sak 5. Valg av dirigent  
Årsmøtet valgte Stian Åkre.   
 
Sak 6. Valg av referent  
Bendik Nystrøm ble valgt til referent.  
 
 



Sak 7.Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
Jane Johnsen og Gjermund Kristiansen ble foreslått og valgt.  
 
Sak 8. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger. 
Det ble umiddelbart kommentert fra salen at årsberetningen ikke opplyser om at 
ekstraordinært årsmøte har blitt gjennomført. Dermed blir dette notert i 
protokollen. For øvrig henvises det til protokoll fra ekstraordinært årsmøte.  
 
Sak 9.  Behandling foreningen regnskap i revidert stand  
Regnskapsansvarlig redegjorde for hovedpunktene. Det var budsjettert med et 
overskudd i 2017. Imidlertid dukket det opp mange ubetalte regninger fra 2016. 
Dette har gitt et etterslep som måtte dekkes inn regnskapsåret 2017. Utgiftene 
stammer blant annet fra Homlungenseilasen og Two Star.   
 
Det ble kommentert fra salen at årsrapport og budsjett burde vært satt 
sammenstilt. Regnskapsansvarlig forklarte at dette skyldtes at det ikke forelå 
komplett budsjett for 2017.   
 
Kasserer informerte videre om at det har vært lagt ned mye tid på å rydde opp i 
foreningens regnskaper og medlemslister. Medlemslistene organiseres gjennom 
Min Idrett. Det er bestemt av et tidligere årsmøte. Dessuten er dette et ønske fra 
skattemyndighetenes side. Foreningen har ikke anledning til å endre 
personopplysninger i Min Idrett. Det må det enkelte medlem selv gjøre.  
 
Ved oppstart av forrige regnskapsår viste det seg at mange ikke betalte 
medlemskontingenten sin. En av årsakene kan ha vært uriktig eposter. Dermed 
valgte kasserer å sende ut purringer på papirfakturaer. Dette ble gjort i to 
omganger. Etter annen gangs forfall ble medlemmer strøket fra medlemslisten.  
Å sende ut papirfakturaer innebar en betydelig utgift for FS, men ble gjort ut i 
fra et ønske om å ha en korrekt oversikt over faktiske medlemmer. 
 
Foreningen har 314 medlemmer.  
 
Foreningen har gått med 63 000 i underskudd.  
 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.    
 
 
  



Sak 10. Behandle forslag og saker 
 
10.1 Ny lov for foreningen 
Det har kommet for en dag at foreningens lover ikke har vært i overenstemmelse 
med Idrettsforbundets retningslinjer. Knut Bøymo har påtatt seg jobben i å endre 
foreningens lover til å bli i tråd med retningslinjene. Han redegjorde for hvordan 
han har gjort arbeidet. Endringer av loven vil føre til større sikkerhet for FS og 
dens medlemmer.   
 
Forslaget ble vedtatt.    
 
10.2 Medlemskontingent 
Styret har diskutert dette over en tid. Underveis i denne diskusjonen har det blitt 
oppdaget at innkrevd avgift på kr. 1050 for enkeltmedlemmer ikke har vært 
korrekt, men skulle ha vært kr. 850.  
Det har også vært en forståelse av at familiemedlemskapet ble avviklet på 
forrige årsmøte, men dette er uklart og har derfor ikke blitt gjennomført.  
Nytt forslag innebærer bortfall av familiemedlemskap. Ordningen innebærer 
uforholdsmessig mye tid til administrasjon, dessuten er ordningen dyr for FS. 
Fra medlemsavgiften sitter FS nå igjen med kroner 66 000.  
 
Fra salen ble det stilt følgende spørsmål: Hva får vi igjen for det vi betaler til 
Østfold seilkrets? Vet vi hvem som sitter i styret i kretsen?  
 
Fra styret ble det svart at man kan søke støtte til trenere fra kretsen. Hvem som 
sitter i styret er ikke styret kjent med.  
 

• Styrets forslag til ny medlemskontingent ble vedtatt.  
Hovedmedlem: kr. 950. Kontingenten er gjeldende for alle aldre. 

 
 

10.3 Seilmagasinet 
Styrets fremmet forslag om nye abonnementsordning ble lagt frem.  
Ingen stemte imot forslag og dette ble vedtatt.  Dermed går foreningen over til 
en digital ordning.  
 
10.4  Midler øremerket nytt bryggeanlegg 
Styret oppfatter tidligere vedtak slik: Kr. 250 000 er avsatt til nytt bryggeanlegg. 
Midlene stammer fra Bedriftsseilasens overskudd.  
Styret ønsker å frigjøre en del av disse midlene. Dette fordi foreningen nå er 
inne i en prosess som kan føre frem til at et nytt og større bryggeanlegg kan 
realiseres. For at dette skal skje må områdereguleringen for Hankøsundet 



sluttføres. Det kommer til å kreve betydelige midler, men det er vanskelig å si 
akkurat hvor mye. Styreleder i FS har anslått mellom 150 000 – 200 000 kroner. 
Dette fordi en høring kan være en kostbar affære. Krav fra kommunen om 
samsvar mellom formålsgrenser og eiendomsgrenser kan også bli en dyr prosess 
å gjennomføre. På bakgrunn av dette ønsker styret å frigjøre midler fra de 
øremerkede midlene på «bryggekontoen». Uten en vedtatt områderegulerings-
plan blir det ikke noe nytt utvidet anlegg.  
Forslaget vekket debatt. Det var mange synspunkter som kom frem. Blant annet 
at FS har hatt og kan få uforholdsmessig store utgifter i denne prosessen. FS er 
en idrettsforening, men andre aktører er private næringsinteresser. De har en 
annen agenda og bør følgelig stå for en større del av utgiftene. Dessuten ble det 
hevdet at anslaget til styreleder er alt for høyt.  
 
Styret argumenterte mot dette. Blant annet ved i vise til at styrets nye leder 
innehar betydelig fagkompetanse på nettopp dette området. Dette slikt sett at 
hans kostnadsoverslag står til troende.  
Reguleringssaken har pågått i lang tid, men arbeidet har ikke ført frem.  
Akkurat hvor lang tid det vi ta å få saken i havn kan ingen si med sikkerhet. I 
salen kom det frem en utålmodighet i forhold til saken. Dette støttet styret, som 
også ønsker en rask avklaring. For å få til dette så må styret ha midler til å 
gjennomføre prosessen tilgjengelig. Hele prosessen kan stoppe opp om ikke 
midler står til rådighet.  
 
Begge de to forslagene ble lest opp.  
 
Først ble det stemt over forslaget fra bedriftsseilasgruppen. Dette ble nedstemt. 
Deretter ble det stemt over styrets forslag, et forslag som også med nedstemt 
med 14 mot 18 stemmer.  
 
På bakgrunn av dette konkluderte årsmøtet slik:   

• Styret skal ikke bruke av den sperrede «bryggekontoen» til planprosessen.  
• Det tilføres ikke flere midler til den sperrede kontoen.  
• Styret kan bruke de midlene det anser nødvendig i den videre prosessen – 

oppad begrenset til 200 000, men dette altså uten å røre den sperrede 
kontoen. Dermed går FS mot et planlagt underskudd i 2018.  

 
Sak 11. Vedta foreningens budsjett  
Styrets nestleder informerte om at god balanse i budsjettet er noe som i 
utgangspunktet er planlagt. Budsjettert omsetningen er 1,6 millioner kroner. Det 
er budsjettert med innkjøp av en ny RIB. Dette da vedlikeholdskostnadene på en 
av de gamle er betydelige. Tatt hensyn til behov for midler til områdeplanen for 



Hankøsundet utover budsjettert vil medføre et regnskapsmessig underskudd for 
2018. 
Det generelle vedlikeholdsbehovet for hele foreningen er mindre i år enn 
tidligere år.  
Det har vært store utgifter til regnskapsførsel i året som har gått. Dette vil styret 
forsøke å redusere vesentlig.  Det kan også være et potensiale for reduksjon av 
utgifter når det gjelder forsikringer.  
Satsningen på barn og ungdom har vært, og kommer til å være betydelig. Dette 
har vist seg å bære frukter.  
Det var ingen innvendinger til budsjettet, budsjettet for 2018 ble godkjent. 
 
 
Sak 12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Godkjent av årsmøtet.  
 
Sak 13. Valg av styre, valgkomité og revisorer:  
 
Per-Arne Skjeggestad la frem valgkomiteens forslag. De innstilte på følgende 
styremedlemmer, som alle ble valgt uten motforslag:  
Leder og nestleder ble valgt separat.  
 
Leder: Per Olav Bernhardsen, 1 år  
Nestleder: Knut Åsle, 2 år  
Regatta: John Hatch, 2 år  
Kasserer: Jørgen Oksmo, 1 år    
Sekretær: Bendik Nystrøm, ikke på valg, ett år igjen 
Medieansvarlig: Vetle Børressen, 1 år  
Tur og hav: Are Eklund, 1 år  
Styremedlem for Andersenslippen: Morten Helgesen, 1 år  
Barn og ungdom: Bjørn Erik Simensen, ikke på valg, 1 år igjen   
Varamedlem: Line Jeanette Svendsen, 1 år  
Varamedlem: Lars Næshagen, 1 år  
 
Valgkomiteens leder opplyste om at man neste år er inne i reglementert syklus i 
forhold til lengde på styrevervene.  Videre om at styret ifølge Idrettsforbundets 
regler skulle ha hatt minst to kvinner. Komiteen har ikke lykkes med dette, men 
kommer til å søke om dispensasjon.  
 



Valg av valgkomite: 

Leder: Christin Olsen 

Medlem: Lars Erik Larsen 

Medlem: Stian Aakre 

Vara: Anita Tvete 

 
Valg av to revisorer: 

Carsten Durban, 2 år 

Hilde Garfelt, 2 år  

Fredrik Åsle (vara), 1 år  

 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene: 
 
Styret gis fullmakt til dette.  
 
 
Sak.14 Utdeling av stifternes pokal / årets seiler 
 
Stifterens pokal gikk til Christoffer Sørlie. 
 
Utmerkelsen årets seiler gikk til Lasse Berthelsen.  
 
 
Fredrikstad      
  Dato 
 
 
 
 
            
Jane Johnsen      Gjermund Kristiansen 


