
Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
Fremmøtte vil bli sjekket mot klubbadmin. 

Sak 2 Velge dirigenter 
Forslag til vedtak: Som dirigent velges Marius Nytrøen, Leder Sandefjord Seilforening. 

Sak 3 Velge protokollførere 
Forslag til vedtak: Som protokollfører velges Harald Holtan, Sekretær Sandefjord Seilforening. 

Sak 4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5 Godkjenne innkallingen 
Innkalling og kunngjøring av årsmøtet ble gjort i god tid, 1 mnd i før årsmøtet. 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

Sak 6 godkjenne sakslisten 
Sakslisten følger vedtektene og ble publisert på våre hjemmesider innenfor fristen til årsmøtet. 

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 

Sak 7 Godkjenne forretningsorden 
Styrets forslag til forretningsorden 

a. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten i tråd med NIFs lov og seilforeningens lov 

b. Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet 

c. Taletid bes om ved å tegne seg på talerlisten ved håndsopprekning. 

d. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak.  

Taletiden begrenses til: 

i. Tre minutter for første gang 

ii. To minutter for andre og tredje gangs innlegg.  

iii. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.  

e. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.  

f. Alle forslag må være skriftlige, og forslagsstillers navn må stå på forslaget.  

g. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.  

h. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 Forslag til vedtak: Forslag til forretningsorden godkjennes 

 

  



Sak 8 Behandle idrettslagets årsberetning 

Årsberetningen ble publisert sammen med årsmøtets dokumenter. 

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. 

Sak 9 Behandle idrettslagets regnskaps, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning. 
Regnskapet og kontrollutvalgets beretning er publisert sammen med årsmøtets dokumenter. 

Forslag til vedtak: Regnskap og kontrollkomiteens beretning godkjennes. 

Sak 10 Behandle forslag og saker. 
Ved fristens utløp var det innkommet fire forslag eller saker til årsmøtet. Forslagene ligger vedlagt. 

Styret anser ingen av dem som årsmøtesaker. Noen kommentarer til dem under. 

Forslag 1: Dette er svært gode innspill som det nye styret bør ta med seg i sitt videre arbeid. 

- Rekruttering er noe av det viktigste vi gjør og en nødvendighet for at foreningen skal leve videre. 

- Krankurs jobbes det med allerede og vil forhåpentligvis bli satt opp i løpet av våren 

- Vedlikehold Vallhall – Noe er satt av i budsjett til vedlikehold, nytt styre må gjøre prioriteringen. 

- Vedlikehold av Granholmen. Det er satt opp en liste med delprosjekter på bygg og rampe for 

oppgradering og vedlikehold. Det er også søkt støtte til tiltakene. 

- Båthenger VSR. Var oppe i styremøte i 2022 uten at man da fant det økonomisk forsvarlig, men 

behovet er identifisert. 

- Søknader om økonomisk støtte. Det har ikke lyktes foreløpig å finne noen til å ta rollen, men dette 

er igjen noe nytt styre bør ta med seg i sitt arbeid. 

Forslag 2:  

- Ny motor til Valiant har også vært et ønske i sittende styre og et innspill nytt styre bør ta med seg.  

- Seilkurs for voksne er et godt innspill som nytt styre bør ta med seg. Foreningen har også mange 

egne ressurser som kan forenkle gjennomføringen. 

Forslag 3: 

- Et godt innspill og sittende styre kan være enige i at trallene ikke er godt nok egnet, og at nytt styre 

tar dette med seg i sitt videre arbeide. 

Forslag 4: Skilting med informasjon og merking med klistremerker er gode innspill som nytt styre bør 

ta med seg. Dog må man sørge for at evt skilting er lovlig. 

 

  



Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Forslag til vedtak: 

Satser medlemskontingent beholdes som i dag 

• Familiemedlemskap: kr 1.700 

• Seniormedlem: kr 950 

• Juniormedlem (t.o.m. 23 år): kr 700 

• Frivillige, Seilerholmens venner: kr 550 

Seilforbundet har varslet at alle medlemmer, også medlemmer i familiemedlemskap, må betale en 

medlemsavgift på kr 50 for å kunne registreres som aktive medlemmer i det digitale registeret. 

Registeret er bl.a. grunnlaget for beregning av støtte.  

Styret gis fullmakt til å innføre denne avgiften dersom det er nødvendig for korrekt 

medlemsregistrering. 

Styret Sandefjord Seilforening gis fullmakt til fastsetting av treningsavgifter, bryggeavgift, kranavgift 

mv. 

 

Sak 12 Vedta foreningens budsjett 
Budsjett vedlagt 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt budsjett for 2023. 

 

Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
I figur nedenfor er skissert dagens organisasjon i seilforeningen. 

Styret består i dag av: 

Leder 

Nestleder 

Sekretær 

Økonomiansvarlig 

Representanter for Seilerholmen, Bygg og anlegg samt Kjølbåt. 

Styret ønsker at alle gruppene i foreningen skal være representert, også med representanter for 

jollegruppa og radioseiling 

For hvert arrangement settes det opp en ad hoc prosjektgruppe etter egen mal, med en 

arrangementsansvarlig som syr sammen organisasjon og ressurser etter behov. 

Forslag til vedtak: Styret utvides med 2 representanter og organisasjonsplan vedtas. 

  



Sak 14 Valg 

Opplisting av styremedlemmer og de som er på valg 

Marius Nytrøen – Leder (Ikke på valg) 
Margit Gyllenhammar-Wiig- Nestleder (på valg) 
Harald Holtan – Sekretær (på valg) 
Arvid Rove - Tur & Hav / H-båt (Ikke på valg) 
Anders Hjertaas - Seilerholmen (Ikke på valg) 
Jan Håkon Tyvold - Anlegg (Ikke på valg) 
Hedvig Juell – Økonomi (på valg) 

Kontrollutvalg 

Valgkomite  

C) Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

seilforeningen har representasjonsrett. 

Jf Lov §15 skal leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet følger valgkomiteens innstilling 

  



Forslag 1: Fra Magnus Buøen 

Forslag til årsmøtet: 

Sandefjord Seilforening skal jobbe aktivt med å øke rekruteringen til seilaktivitet.  

Rekrutering bør prioriteres av flere grunner:   

a) Aktivitet, tilhørighet og mestring er viktige for barn og unge. Som idrettsforening har vi en 

viktig rolle i samfunnet hvor vi kan bidra til å gi flere barn og ungen en god oppvekst.  

b) Arrangementene våre baserer seg på en betydelig dugnadsinnsats, jo flere medlemmer vi er, 

jo lettere er det å fordele oppgavene. 

c) Med flere jolleseiere vil det være mulig å dele opp i grupper og gi tilpasset trening etter 

ambisjons og ferdighetsnivå. 

Forslag: Sandefjord Seilfronenig skal aktivt jobbe med å øke rekrutering til seilaktivitet. Jollegruppa 

skal jobbe for høyere deltagelse på nybegynnerkurs og seilleir. Kjølbåtgruppa skal jobbe for å 

inkludere «jolleforelder» i aktiv seiling i foreningen. Det settes av 20 000 kr i årets budsjett som om 

nødvendig kan bukes i arbeidet med å øke rekruteringen. For eksempel til markedsføring, utstyr, 

samling og kurskveld. 

Krankurs 

Jollegruppa bruker krana på brygga flere ganger i uken for å sjøsette og ta opp følgebåter. H-båt 

gruppa bruker krana ukentlig for å sjøsette og ta opp H-båt. Det hviler et visst ansvar på Sandefjord 

Seilforening at de som bruker krana har nødvendig kompetanse til å gjøre løftene på en sikker måte.  

Forslag: Sandefjord Seilforening forsøker å arrangere krankurs for de som trenger å bruke krana. 

Kostnad for et krankurs ligger på ca 15 000 kr for 16 personer. Finansieringsmodell bestemmes av 

styret. 

Vedlikehold Vallhall (båt) 

Vallhall er vår viktigste båt i forbindelse med legging av regattabaner under store arrangementet. 

Den trenger noe vedlikehold og oppgradering. 

Forslag: Det settes av 10 000 kr i årets budsjett til represjon av lanterner, vindinstrument, kabling og 

VHF samt installasjon av en rulle på ripa.  

Vedlikehold av Granholmen 

Forslag: Styret får i oppgave for å utarbeid en langsiktig og kortsiktig plan for vedlikehold av 

Granholmen. Planen presenteres på årsmøtet i 2023. 

Båthenger VSR 

Jollegruppa disponerer 4 stk. RIB av merke VSR. Disse brukes som trenerbåt og sikringsbåter i 

Sandefjord 2 dager i uken, i helgene er de ofte med som følgebåter i regatta andre steder av landet. 

Vi lagrer stort sett båtene på land i tilhenger mellom hver gang de er i bruk. 

Nå har vi tilhenger til 3 av båtene. Ved å kjøpe en tilhenger til den siste båten vil det forenkle 

logistikken på treninger og i helgene når båtene brukes som følgebåter. I 2022 var vi avhengig av å 

låne tilhenger privat. 



Forslag: Det settes av 35000 kr i årets budsjett til kjøp av ny båthenger. 

 

Søknader om økonomisk støtte 

For å holde medlemskontingent og treningsavgifter på et lavt nivå er vi avhenting av å søke 

økonomisk støtte fra diverse støtteordninger. Dette er en viktig inntektskilde for foreningen. 

Forsalg: Styret oppretter en rolle som koordinerer søknader og passer på at vi bruker denne 

muligheten der den finnes. 

 

  



Forslag 2: Fra Manuel Laranjinha 

1. Valiant RIB pusses opp med ny motor 

2. Seilkurs for voksne med særlig som tilbud for foreldre av jollebarn 

  



 

Forslag 3: Fra Øystein Wiig 

Innkjøp av forsvarlige traller til å forflytte 16 fot Rød Multi og 17 fot Sort Multi frem og tilbake til 

krana og ved vedlikehold. 

De trallene vi har i dag er dessverre ikke egnet da asfalten heller for mye og er for ujevn. Et litt stort 

sandkorn er nok til å stoppe trallene. Flere av gummibåndene på hjulene er løsnet og falt av. Disse 

trallene er fine på slette betong gulv, men dessverre ikke egnet for vårt bruk. Vi har nå prøvd dette 

flere ganger og har erfart at dette er meget vanskelig og uansvarlig. Båtene er tunge, og kan skade de 

som deltar i forflyttingen. Trallene må ha litt større lufthjul som går over ujevnheter. Sist gang så 

nektet flere å delta på dette da de mente at det var uforsvarlig, og vi måtte bruke bilen vår for å 

trekke den inn. Dette må løses på en forsvarlig måte. 

 

  



Forslag 4: Fra Øystein Wiig 

1.  Skilt. (Tekstene er kun ment som forslag) 

Skilt på Seilerholmen som tydelig viser at Seilerholmen tilhører Sandefjord Seilforening. Forslag til 

tekst: 

         VELKOMMEN TIL 
SANDEFJORD SEILFORENING 
           SEILERHOLMEN 
 

Minimum et på hver side av øya (ved brygger) Et skilt på det nye toalett og garderobeanlegget hvor 

det står: 

SANDEFJORD SEILFORENING 
           SEILERHOLMEN 
 

Skilt på Granholmen To skilt mot vannet, hvor det står  

        VELKOMMEN TIL 
SANDEFJORD SEILFORENING 
FORTØYNING ETTER AVTALE 
 

Minimum et parkeringsskilt hvor det står  

       VELKOMMEN TIL 
SANDEFJORD SEILFORENING 
 PARKERING ETTER AVTALE 
 

2. Klistremerker 

Lage nye klistremerker tilsvarende de vi hadde før. Til merking av utstyret vårt og at alle seilerne har 

et eller to på båtene sine, for å vise oss litt frem. Bør også brukes på Seilerholmen 

Størrelse: Bredde 14.7 Høyde 12. 8 

 

 


