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Referat fra årsmøtet avholdt den g,febru ar zatl
Før møtet startet rorpSl! redegjorde formann, per Arne skjeggestad for etpar punkter. Dette gjardt utdeiiirg u, årus,åiier. Denne prisen gikk tirTormod Lie for frott innsats i todHassen, å;t stifternes på[ar, enutmerkelse §om i år gikk til Kristoffer sø.iiå, soi meo hell har deltatt iflere ulike klasser.

l"l. t. Godkjenning av de stemmeberettigede
Det var 46 stemmeberettigede som fraAOe møit.

Sak 2. GodkJenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Sak 3. Godkjenning av saksliste

s§ret hadde en kommentar. Et forslag om profesjonett drift ved srippenhadde ikke kommet med i sakslisten. bennd nie lagt til som sak 10.4.

Forsamling godkjente sakslisten.

Sak 4. Godsenning av forretningsorden
Forretningsorden ble godkjent av å.smiæ[

Sak 5. Valg av dirigent

Stian Åkre ble valgt til dirigent,

§ak 6, Vålg av referent

Bendik Nystrøm ble valgt til referent.

§ak 7.valg av to medremmer til å underskrive protokoflen

Aud Grini og petter Antonsen ble valgt.
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§ak 8. Behandling av idrettslaget§ årsberetning

Stian Åkre sammenfattet det viktigste i årsberetningen fra de ulike
avdelingene. Han refererte blant annet til Per Arne §kjeggestads innlegg,
der foråannen fortalte om fremEang, men også om utfordringer. Blant
annet med å skaffe fotk til dugnadsarbeid.

Fra jollegruppe fremkom det at nybegynnergruppa ved sesongstart besto
av c-a. femtåh barn ved oppstart, men at det ble en ve§entlig nedgang i
løpet av sesongen. Gledelig er det at Feva-jollene har blitt brukt jevnlig
gjennom hele sesongen.

Tur- og havkomiteen kunne fortelle om mye positivt, blant annet foredrag,
kurs eic. Det har også blitt gjennomføft en spørreundersøkelse vedr.
medlemmenes ønsker iforhold til hva komiteen bør konsentrere seg om.

Fra avdelingen Slippen fortelles det om at rnye arbeid har blit! utført på

Uwggr. slik-at den er ivesentlig bqdre forfalning enn forrige år. Ellers bør
fof<uJ i det kommende året liggE på utQedring av båthuset, og på

organiseringen av krana. på ååttå området bør foreningen tilstrebe en ny
organisering, slik at inntektspotensialet utnyttes bedre.

Ellers opplyste Åkre at alt finnes mer utførlig omtalt i selve
årsberetningen.

Det var ingen innvendinger til årsberetningen.

§ak 9. Behandling av revidert regnskap
ifyrets sekretær pfregnst<apsførerei var ikke til stede på årsmøtet. Per

Rrne tok derfor på ieg denne oppgaven; Han opplyste at det har vært
utfordringer i forhold til regnskapet grunnet sykdom blant styrets
medlemmer.
I året som har gttt har medlemsregisteret gitt store utfordringer. Dette
fordi malen til Seilforbundet har ikke gått overens med foreningens eget
register. Slik har det oppståm rot i forhold til hvem som har/ikke har fått
falitura på medlemskap. Dermed er det sannsynligvis mange som ikke har
betalt medlemskapet sitt selv om de fortsatt ønsker å være medlem.
§eilforeningen har fortsatt utestående ca. 100 000 kr.

Det har også vætt svikt i forhold til sponsorbetalinger. Sponsorer har vært
i økonomiske probtemer, og tilsynelatende har de ikke betalt på grunn av
dette. Foreningen har gjentatte ganger sendt ut purringer - uten at dette
har gitt det ønskede resultat. Det vurderes å bringe dette inn for
tingietten. Samtidig som risikoen ved et slikt skritt vurderes som stor -
og en kan dermed iegne med at 85 000 kr. kan føres som tap i forhdild til
Oåtte. Likevel ble det også ytret håp fra styrets side om at man fortsatt
har et håp om at midlene kan komme inn.



Fortsatt er det også utestående midrer fra vB-media, samt mangrendebetaling fra KNS i forbinderse med Hankø Race w;-k.--"rL 'r'srrL

På tross av disse uheldige omstendighetene er det økonomiske resultatetgodtagbart. Det er ca. 100000 kr. nrer i år enn i ri# "pF#k;: vurdert iforhold til balansen ser resurtatet dermed bra ut.

Det ble stilt spørsmål fra salen om hvorvidt det var kjørt inkassosak motSponSoren.FormannensvafteatdetteikkeharblitttJjort

{nø§m{l hle også stilt om hvorfor resultatene er så d8rtige for krana - ogdet ble drøftet om det er for dådige rutlner i foÅold til dette. Dessuten iforhold til om mange unndrar seg*betaling ror biuk. Det bre fra ityr*tuhold opplyst om at det er et rrenrtioig fokirs å ,vooe opp I airrå-
forholdene.

utgiftel på oryggevedlikehord bre også drøftet i salen. og det ble oppryst
om at behovene-h1r vært.store, men etter all sannsynligiet utir tangtlavere i nærmdste fremtid

Det ble fra medlemmenes side også ytret ønske om at regnskapet skal hapresise poster for all virksomhet. oef ble bekreftet fra stv?et åt-Oet virvære et fremtidig fokus å få til nettopp dette.

Revisor har oodkjent regnskapet - som €tter drøftinger også ble godkjent
av årsmøtet]

§ak lO. Behandling av forslag og saker

1O.1 Forclag til eeresmedlem
Jon Egil Johnsen har foreslått Magne Tønnesen til æresmedlem. Dette
med tanke på alt han har gjort fo-r foreningen eiånnom ;;$;kå.
utmerkelsen kom overraskenge på 1ønneJen, itm satte stor pris lådenne, og kunne meddele at han atlerede e. åoat i gåil ffi Tl [lanteggesesongens store begivenlret, Bedriftsseilasen.

lO.2 Forslag om nayneendring
styret vil bytte til.navn på roreningen, og vil ha bort den alderdommelige
s krivemåten : Fred riks_era d Seitforen inb j ror rrellei' å ;ilffi li.åå'n,,rr.o
Seilforening. §lik.kan mange utfordrinler unngås, blant annet iforhold tilregistrering 0g fakturering.

Forslag vekket debatt, men ble vedtatt ved avstemning.

10.3 Forslag til avsetting av overskudd
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Magne Tønnesen, ønsket at kr. 150 000 av overskuddet fra
Bedriftsseilasen skal settes av på et fond til et nytt bryggeanlegg.

Formann i foreningen, Per Arne Skjeggestad, kommenterte dette forslaget
slik: I noen grad begrenser det styrets handlefrihet, samtidig som man
må ta med i betraktningeil at det eksisterende bryggeanlegget er
gammelt. Dessuten det forholdet at områdeplan snart er klar. Dermed kan
man håpe på en snarlig realisering av et nyft anlegg. På bakgrunn av
dette går styret inn for å opprette et <<fond»> med denne hensikten.
Således går styret inn for det innkommende forslaget - en beslutning som
også årsmøtet ga sitt bifall til.

1O.4 Forslag om delvis profesjonell drift
Bendik Nystrørn redegjorde for forslaget orn en delvis profesjonell drift av
Slippen, der styret ber om årsmøtels støtte tll å jobbe videre med en slik
løsning. Styret fikk møtets bifall til å jobbe videre med forslaget.

Sak 11. Fastsetting av medlemskontingent
Per Arne ga uttrykk for at det har vær[ store utfordringer med innkreving
av kontingent, og at man derfor bør ha andre kriterier når det gjelder
dette. Det er idrettsforbundets system vi nylig gikk over til, og slik er
dette noe vi har felles med alle andre idrettsforeninger. Dette er en
realitet som medlemmene må forholde seg til.

S§ret hadde følgende forslag til nye kontingenter, med håp om at disse
kan passe bedre inn i det digitale systemet til idrettsforbundet. Forslag:
fortsatt kr. 850 for enkeltmedlemmer og kr,tr 050 for familiemedlemskap -
gjeldende så lenge disse bor på samme adresse.

Fra salen kom det enkelte kommentarer. Blant annet at Seiltinget krever
en avgift pr. hvert individuelt medlem. Eksempelvis vil fem medlemmer i

en husstand for 1050 kr. bety svært lite inn i kassa til Fredrikstad
Seilforening.
Det ble vidåre opplyst om at det nok er mange som fortsetter å være
medlemmer i foreningen, på tross av at de har flyttet hjemmefra for
mange år siden.
Enkelte i salen var urolige for at vi kan miste mange medlemmer dersom
disse måtte betale selv straks de flytter ut fra barndomshjemmet" Unge
studenter har ofte dårlig råd.
Drøftingen endte med tre forslag til kontingent: S§rets forslag, dobling av
s§rets forslag og å beholde den gamle ordningen. Styrets forslag fikk
klart flertalt, og ble således vedtatt.

Det oppsto også rneningsutveksling om foreningens fortrold til
Seilmagasinet. Skal man fo*satt ha abonnement på dette som en del av
medlemskapet eller ei, var et spørsmål som ble stilt. Dessuten var det
mange sam ikke fikk SeilmaEasinet på tross av flere henvendelser. Det ble
enighet om å opprettholde forbindelsen med Seilmagasinet, inntil videre.



§ak 12. Fullmakt til harn- og ungdomsgruppa til å fastsette
treningsavgifter
Dette Uifatles av årsmøtet. Etter godkjenning av styret kan gruppa gjøre
dette.

§ak 13, Vedta idrettslagets budeiett
Per Arne redegjorde for hvordan utforming er gjort og prioriteringer
foretatt. Budsjettet gir slik det foreligger et overskudd på 185 000 kroner.
Dette innebefatter 150 000 som avsettes til nytt bryggeanlegg.

Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

§ak 14. Behandle idrettslagets organisasionsplan
Godkjent av årsmøtet.

Sak 15. foreta følgende valg:

Christin Olsen la frem valgkomiteens forslag. De innstilte på følgende
styremedlemmer, som alle ble valgt uten motforslag:

Sture Vang valgt til leder for ett år

Eivind Rubinstein nestleder, ett år igjen

Svein Olav Moe, regatta. Ett år igjen

3ørgen Oksmo valgt til kasserer for ett år

Bendik Nystrøm valgt til sekretær i to år

Vetle Børresen valgt til medieansvarlig for ett år

Heidi Rian til ansvarlig for tur og hav for ett år

Morten Helgesen valgt til styremedlem for Andersenslippen for ett år

Bjørn Erik Simensen valgt til s§remedlem for barn og ungdom for to år

l*ars Næshagen valgt til varamedlem for ett år

Gunhild Rosnes ble valgt til vararnedlem for ett år

15.5 Valg av to revisorer



Carsten Durban

Hilde Garfelt

Fredrik Åsle (Vara)

15.6 Replesentanter til ting og møter i de organisasjonsledd

irfiettslaget har riepresentasjonsrett eller gi styret fultmakt til å

Wnevne representantene

Dette gir styret fullmakt til.

LS-? Leder av ualgkomiteen

Fer Arne S§eggestad velges til formann.

15.8 Øvrige to medtemmer av valgkomiteen

Lars Erik Larsen

Christin Olsen

15.9 Yaramedlem til valg*omiteen

Thornæ Oksmo ble valgt til vararepresentant


