
Innkalling til 
Årsmøte 

i Stavanger Seilforening 
3. mars kl. 18.00 

I klubbhuset til Jåttåvågen Båtforening 
 
 
I forkant av selve årsmøtet vil styreleder og daglig leder orientere om driften av 
foreningen i 2019 og planene for 2020, samt dele ut innsatspriser for 2019 
 
Enkel servering mellom driftsorienteringen og årsmøtet 
 
 
Saksliste: 
 
  1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
  2. Velge dirigent(er). 
  3. Velge protokollfører(e). 
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
  5. Godkjenne innkallingen. 
  6. Godkjenne saklisten. 
  7. Godkjenne forretningsorden. 
  8. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning. 
  9. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap, Kontrollutvalgets beretning og  
       revisors beretning.  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent for 2020 
12. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2020 
13. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og minst ett varamedlem  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger  
           Seilforening har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne  
           representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 
15. Engasjere revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap. 
 

  



Innkomne forslag 
 
 
1. Forslag fra Per Christian Thorsen, datert 27.01.2020: 
 
Forslag til lovendring / vedtak / klausul til Generalforsamlingen 2020 
 
Langøy er ett ferieparadis for medlemmer, og det er disse som har bygget opp stedet og 
vedlikeholdt det på dugnader gjennom alle år. 
 
Forslaget går ut på at Stavanger Seilforening ikke under noen omstendigheter kan 
selge/overføre Langøy til utenforstående.  Opphører Stavanger Seilforening å eksistere 
tilfaller Langøy dens medlemmer som forplikter seg til å opprette en ny seilforening med 
samme innhold som Stavanger Seilforening. 
 
Dette for å unngå at dette styres av: «NIF loven (Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komites lov) og Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. Lov for Stavanger 
Seilforening, stiftet 29.juni 1906, med senere endringer, senest av 21 februar 2017, godkjent av 
Rogaland idrettskrets 9. januar 2017.»  
Må den juridiske ordlyden av dette forslaget utarbeides av rette personell, og om det skal 
høre med under en lovendring/vedtak eller klausul. 
 
Mvh 
Per Christian Thorsen 
Sign 
 
 
Styrets innstilling: 
 
Styret har behandlet forslaget fra Per Christian Thorsen. 
 
Styret bemerker at etter ytterligere endring av NIFs lovnorm er det styret som «oppdaterer» 
loven i Stavanger Seilforening samsvar med endringer i NIFs lov/lovnorm.  Ref. §24 og §25 i 
loven: 

§24 Lovendring  

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, 
og gjøre endringene kjent for Stavanger Seilforenings medlemmer så snart de er 
vedtatt av styret.  

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 
Stavanger Seilforening etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 
Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved 
eventuell motstrid mellom Stavanger Seilforenings regelverk og NIFs regelverk, går 
NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge 
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  



(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av Stavanger Seilforening selv med mindre 
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.  

§25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør  

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder 
senere. Dersom Stavanger Seilforenings årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, 
er Stavanger Seilforening oppløst uten påfølgende årsmøte. Stavanger Seilforening 
skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Stavanger 
Seilforenings årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Stavanger 
Seilforening. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF 
treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.  

(3) Ved utmelding tilfaller Stavanger Seilforenings eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved 
oppløsning eller annet opphør av Stavanger Seilforening tilfaller lagets overskytende 
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 
Stavanger Seilforening skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før 
Stavanger Seilforening holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  

§25 (3) er klar på hva som skal skje om Stavanger Seilforening opphører.  Denne 
bestemmelsen (som resten av loven) er besluttet av NIF og kan ikke endres av oss.  Årsmøtet 
kan således ikke bestemme at det skal stå i loven at Langøy tilfaller dens medlemmer eller 
en nyopprettet forening. Hvis Stavanger Seilforening opphører vil Langøy tilfalle «et formål 
godkjent av idrettskretsen» ihht §25 (3) ovenfor.  Vi må derfor sikre at Stavanger 
Seilforening drives videre – helt inn i evigheten. 
 
Styret påpeker at det ligger utenfor et ansvarlig styres kompetanse å avhende et så vesentlig 
aktivum som det Langøy utgjør for Stavanger Seilforening, uten å innhente tillatelse til det 
fra årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte. 
 
Årsmøtet kan eventuelt beslutte å protokollere at årsmøtet ikke ønsker at Langøy skal 
selges, men dette vil alltid kunne omgjøres av fremtidige årsmøter. 
 
 
  



 
2. Forslag fra Øystein Svendsen, datert 21.01.2020: 
 
 
Hei, 
 
Jeg melder følgende sak inn til årsmøtet: 
 
Styret må undersøke om det er lov å belaste for ikke deltatt dugnad, for medlemmer som 
har båtplass på Sølyst.  Salen bør deretter belyses, eller stemmes over på årsmøtet. 
 
Jeg mener det ifølge norsk lov ikke er lov til å belaste medlemmer, med båtplass, for ikke 
deltatt dugnadsarbeid. 
 
Her er litt informasjon 
https://www.pengenytt.no/dette-er-reglene-for-dugnadsgebyr/ 
 
Med vennlig hilsen, 
Øystein Svendsen 
 
 
Styret innstilling: 
 
Styret har behandlet forslaget fra Øystein Svendsen. 
 
Styret har vurdert lovligheten av dugnadsgebyret.  Det er styrets vurdering at det er lovlig 
både å ha dugnadsplikt for de medlemmer som har båtplass i havnen, og at de av båteierne 
som utfører dugnad har en økonomisk fordel av dette. 
 
Stavanger Seilforening er ikke et sameie, eller et borettslag.  Linken forslagsstiller henviser til 
gjelder således ikke for oss. 
 
Styret vil påpeke at dugnadsinnsats både innenfor den sportslige virksomheten og i havn og 
foreningens anlegg er av vesentlig betydning for å holde kostnadene ved driften på et 
forsvarlig nivå.  Frivillighet er en kjerneverdi for Stavanger Seilforening.  Dugnadsaktiviteten 
har også en betydelig sosial effekt ved at medlemmer og båteiere blir bedre kjent.  Det er 
erfaringsmessig en del båteiere som sliter med å prioritere å delta på dugnad.  
Dugnadsgebyret gir disse en mulighet til å bidra til vedlikehold og drift av foreningens anlegg 
gjennom et økonomisk tilskudd til foreningen.  Dugnadsgebyret gir et vesentlig tilskudd til 
foreningens drift og utgjør årlig 70-90.000.  Uten dette bidraget vil avgiften for å ha båt i 
havnen måtte økes.  Styret vurderer at det er rettferdig at de som bidrar til foreningens drift 
gjennom dugnad har en økonomisk fordel av dette sammenlignet med de som ikke bidrar på 
samme måte. 
 
Det er også flere andre seilforeninger i Norge som har dugnadsplikt og dugnadsgebyr. 
 
Følgende fremkommer på Idrettsforbundets nettsider under «Dugnad – en veileder»: 



Norges	idrettsforbund	(NIF)	er	en	organisasjon	som	er	tuftet	på	frivillig	innsats.	De	fleste	
idrettslag	arrangerer	derfor	dugnader	der	medlemmene	eller	deres	foreldre	deltar.	
Dugnad	sparer	idrettslaget	for	utgifter	som	ellers	måtte	vært	dekket	av	medlemmene.	 

Dugnadsarbeid	er	eksempelvis	vedlikehold	og	oppussing	av	anlegg/klubbhus,	vaffel-	steking,	
vakthold	ved	arrangementer	etc.	Loddsalg	og	annen	type	salg	(eks.	salg	av	dopapir,	julekalender	
etc.)	er	også	dugnads-	arbeid.	 

Frivillig	arbeid	gjennom	dugnad	er	en	avgjørende	ressurs	for	et	idrettslag	og	er	ofte	helt	
nødvendig	for	at	medlemmene	skal	kunne	
få	et	godt	aktivitetstilbud.	Dugnadsarbeidet	bør	oppleves	som	sosialt,	gøy	og	frivillig,	og	vil	da	
kunne	bidra	til	å	styrke	fellesskapet	i	idrettslaget.	NIF	vil	oppfordre	til	å	stille	på	dugnad	i	stedet	
for	«å	kjøpe	seg	fri».	 

Dugnadsvett	–	noen	enkle	kjøreregler:	 

1.	Dugnad	er	frivillig	og	skal	stå	i	et	rimelig	forhold	til	medlemmenes	faktiske	evne	til	å	bidra.	
Idrettslaget	bør	stimulere	til	dugnad	ved	å	gjøre	det	til	en	sosial	møteplass	for	medlemmene.	 

2.	Idrettslaget	kan	ikke	pålegge	ikke-medlemmer	(for	eksempel	foreldre)	å	stille	på	dugnader.	 

3.	Idrettslaget	kan	beslutte	at	enkeltmedlem	som	deltar	på	dugnad	får	en	rimelig	reduksjon	i	
kontingent	og/eller	avgift.	Med	avgift	menes	utgifter	knyttet	til	aktiviteten	i	idrettslaget	
(eksempelvis	treningsavgift).	Beslutning	om	hvilken	økonomisk	virkning	deltakelse	på	dugnad	
skal	få	for	medlemmet	bør	forankres	på	årsmøtet.	 

4.	Idrettslaget	kan	ikke	ilegge	«bøter»	eller	pålegge	medlemmene	å	betale	«dugnads-	avgift»	for	
manglende	deltakelse	på	dugnad.	 

 
Styret foreslår overfor årsmøtet at kostnadsfordelen for de som deltar på dugnad 
videreføres.  Dette kan enten gjøres ved at gjeldende rutine videreføres uendret, eller at 
faktureringsrutinene endres slik at det fremkommer en vedlikeholdsavgift til alle med 
havneplass og at de av båteierne som har utført dugnad året før får en rabatt tilsvarende 
vedlikeholdsavgiften. 
 
Styret foreslår at gjeldende rutine for dugnadsgebyr opprettholdes. 

 



Stavanger Seilforening 
Org. Nr.: 969 936 178 

 
Årsberetning for 2019 

 
 
 
God drift og godt resultat 
 
Regnskapet for 2019 viser en omsetning på 5,7 mill, driftskostnader på 5,2 mill og et 
driftsresultat på 0,5 mill.  God drift av foreningen har gitt høyere inntekter enn budsjettert, 
samtidig som det har vært fokus på kostnadskontroll.  Likviditeten har fortsatt å forbedre 
seg og pr 31.12.19 har foreningen 2,9 mill i bankinnskudd. 
 
Regnskapet viser eiendeler på 7,4 mill, hvorav 5,2 mill er finansiert av egenkapital.  
Foreningens eiendeler er bokført til verdier som er langt lavere enn reelle verdier.  
Foreningens verdijusterte egenkapital er følgelig betydelig høyere enn det regnskapet viser.  
Stavanger Seilforening har et solid økonomisk fundament for den virksomheten vi driver.  
Det gir oss mulighet til å både fokusere på de sportslige aktivitetene i foreningen og på drift 
og videreutvikling av vår meget gode havn på Sølyst. 
 
 
Styrets arbeid i 2019 
 
Arbeidet med å vurdere tilstand på bølgebryteren og evt. utskifting resulterte i en anbefaling 
om å anskaffe ny bølgebryter.  Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 11. juni for å 
godkjenne styrets forslag om å kjøpe ny fra Vik Ørsta.  Dette ble vedtatt og ny bølgebryter er 
satt i bestilling.  Bølgebryteren leveres i februar / mars 2020 og har således ikke påvirket 
resultatet i 2019.  Første delbetaling på 1,7 mill skjer i februar 2020. 
 
Høsten 2019 ga Tordis Stangeland beskjed om at hun ønsket å slutte som daglig leder i 
foreningen.  Tordis har ledet foreningen i mer enn 13 år og bidratt betydelig til gode 
resultater, mange oppgraderinger av havnen og til en profesjonalisering av driften av 
foreningen.  Styret berømmer Tordis for hennes betydelige innsats over mange år.  Stillingen 
som daglig leder ble utlyst, og etter en grundig vurdering ble Lars Ole Gudevang ansatt som 
ny daglig leder.  Han tiltrer pr 01. februar 2020. 
 
I løpet av høsten ble det klart at det administrative systemet vi i flere år har benyttet for å ha 
kontroll på driften av havnen måtte skiftes ut.  Etter en grundig vurdering av alternativer ble 
det besluttet å gå over til «Havneweb».  Det nye systemet er under implementering og vil 
forhåpentlig også medføre en effektivisering av noen av de administrative rutinene.  
 
Satsingen på de sportslige aktivitetene er videreført i 2019.  Det ble avholdt Europa Cup og 
Norges Cup for Laser og Optimist, og våre seilere har oppnådd svært gode resultater også 
denne sesongen. 



Våren 2019 fikk vi problemer med kranen og skiftet hovedlageret i kransøylen. I 
reparasjonsperioden måtte vi leie inn mobilkran for utsett av båter.  Totale kostnader for 
drift av kran og traktor ble derfor noe høyere i 2019 enn budsjettert.  Styret har nedsatt en 
komité som gjennomfører en oppdatert evaluering av krandriften.  Komitéen forventes å 
avslutte sitt arbeid i løpet av første halvår 2020.   
 
I lys av en del andre oppgaver som har hatt fokus i 2019 har styret utsatt arbeidet med å 
vurdere en oppgradering av støperiet og lagerbygget. 
 
 
Planer for 2020 
 
Styret starter året med fokus på å bistå til en god oppstart for ny daglig leder, å sikre god 
implementering av nytt administrativt system og nye administrative rutiner.  Utover dette 
planlegges de viktigste sakene for styret i 2020 å være: 

- Sikre god prosess for installasjon av ny bølgebryter 
- Installere redningsstiger i havnen på Sølyst 
- Planlegge utbedring av støperi og lagerbygg 
- Ferdigstille evaluering av krandrift 
- Fortsatt sportslig satsing og sikre rekruttering 

 
Det er ansatt ny trener for 2020.  Styret har støttet en økt satsing på jolleseiling og ansatt 
trener i 100% stilling.  En forutsetning for ansettelsen er at trener også fungerer som 
driftsassistent med inntil 30%.  Dette styres av daglig leder.  Det forventes at en vil trenge 
ytterligere driftsressurser og at dette vil kunne skaffes gjennom en deltidsstilling.   
 
Etter mottak av støtte for momskompensasjon i 2019 – basert på kostnadene i 2018 – har vi 
mottatt en presisering på hva det kan søkes støtte for i 2020.  Styret forventer at dette kan 
medføre at støtten vi mottar vil bli lavere. 
 
 
 

Stavanger, 31.01.2020 
Styret for Stavanger Seilforening 

 
 

________________________   ___________________________ 
       Rolf Johansen     Leif Cornelius Middelthon 
          Styreleder      Nestleder 

 
________________________   ___________________________ 

     Ivar Halvorsen     Gro Haugvaldstad Kleiberg 
      Styremedlem      Styremedlem 

 
________________________   ___________________________ 

          Marit Brandsæter Hagland           Tordis Stangeland 
      Styremedlem                 Daglig leder 



Stavanger Seilforening
Organisasjonsnr.: 969 936 178

RESULTATREGNSKAP Note 2019 2018

Salgsinntekt 5 747 761 5 301 996
SUM DRIFTSINNTEKTER 5 747 761 5 301 996

Lønnskostnad 2 1 652 022 1 679 622
Ordinære avskrivninger 5 752 062 754 560
Annen driftskostnad 2 2 834 837 2 767 887
SUM DRIFTSKOSTNADER 5 238 921 5 202 069

DRIFTSRESULTAT 508 840 99 927

Renteinntekt 21 330 13 407
Rentekostnad 8 892 10 046
RESULTAT AV FINANSPOSTER 12 438 3 361

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER 521 278 103 287

ORDINÆRT RESULTAT 521 278 103 287

ÅRSRESULTAT 521 278 103 287

Overføringer:
til annen egenkapital 4 521 278 103 287
SUM OVERFØRINGER 521 278 103 287



Stavanger Seilforening
Organisasjonsnr.: 969 936 178

BALANSE PR. 31.12 Note 2019 2018

EIENDELER

Tomter og bygninger 5, 6 363 393 275 788
Maskiner og anlegg 5 4 049 918 4 607 065
Båter og flytende installasjoner 5 38 147 196 002
Driftsløsøre og lignende 1 1
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 4 451 459 5 078 856

Andel i Norsk Seilsportliga 0 30 000
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 0 30 000

SUM ANLEGGSMIDLER 4 451 459 5 108 856

Kundefordringer 12 727 18 655
Andre kortsiktige fordringer 39 037 37 037
SUM FORDRINGER 51 764 55 692

Bankinnskudd og kontanter 3 2 867 835 1 785 264
SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER 2 867 835 1 785 264

SUM OMLØPSMIDLER 2 919 599 1 840 956

SUM EIENDELER 7 371 058 6 949 812
                                        



Stavanger Seilforening
Organisasjonsnr.: 969 936 178

                                        
BALANSE PR. 31.12 Note 2019 2018

EGENKAPITAL OG GJELD

Annen egenkapital 4 5 197 151 4 675 873
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 5 197 151 4 675 873

SUM EGENKAPITAL 5 197 151 4 675 873

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 82 095 107 355
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 82 095 107 355

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 4 403 1 979
Leverandørgjeld 46 051 8 136
Skyldig offentlige avgifter 75 757 81 533
Fond "stipend" 64 000 64 000
Annen kortsiktig gjeld 7, 8 1 901 601 2 010 936
SUM KORTSIKTIG GJELD 2 091 812 2 166 584

SUM GJELD 2 173 907 2 273 939

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7 371 058 6 949 812

Stavanger, 31.01.2020
Styret i Stavanger Seilforening

Rolf Johansen
styreleder

Leif Cornelius Middelthon
nestleder

Marit Brandsæter Hagland
styremedlem

Ivar Halvorsen
styremedlem

Gro Haugvaldstad Kleiberg
styremedlem

Tordis Stangeland
daglig leder



Stavanger Seilforening
Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske 
regnskapsstandarder for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som 
hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling) 
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og 
kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. 

Skatter
Foreningen anses å ikke drive skattepliktig virksomhet. 



Stavanger Seilforening
Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 1 395 816 1 420 922
Arbeidsgiveravgift 212 024 215 363
Pensjonskostnader 44 182 43 337
Andre ytelser 0 0
Sum 1 652 022 1 679 622

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2 2

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre
Lønn 566 755 0
Annen godtgjørelse 7 264 0

Foreningen er pålagt obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foreningen har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til denne lov.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 33 750.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 18 750. Alle beløp er inkl. mva.

Note 3 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 46 269.

Note 4 Egenkapital
Annen

egenkapital
Sum

Egenkapital 01.01. 4 675 873 4 675 873
Årsresultat 521 278 521 278
Egenkapital 31.12. 5 197 151 5 197 151



Stavanger Seilforening
Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2019

Note 5 Driftsmidler
Klubbhus 
Sølyst og 
mast og 
jolleskur

Vakt-
mester- 

bolig

Langøy Rausmolo A-brygge

Anskaffelseskost 01.01 195 712 412 000 110 000 6 068 587 2 140 033
Tilgang 124 665 0 0 0 0
Avgang -0 -0 -0 -0 -0
Anskaffelseskost 31.12 320 377 412 000 110 000 6 068 587 2 140 033
Akk. avskrivninger 31.12 -81 671 -297 285 -100 029 -4 012 786 -749 014
Balanseført verdi 31.12 238 706 114 715 9 971 2 055 801 1 391 019

Årets avskrivninger 10 960 20 600 5 500 242 743 107 002

Levetid 20 år/ingen 20 år 20 år 25 år 20
Avskrivningsplan avskrivning Lineær Lineær Lineær Lineær

Kran Båter og 
joller 

Traktor Transport-
henger

Totalt

Anskaffelseskost 01.01 2 010 312 808 784 90 000 95 580 11 931 008
Tilgang 0 0 0 0 124 665
Avgang -0 -0 -0 -0 0
Anskaffelseskost 31.12 2 010 312 808 784 90 000 95 580 12 055 673
Akk. avskrivninger 31.12 -1 407 217 -770 634 -90 000 -95 579 -7 604 215
Balanseført verdi 31.12 603 095 38 150 0 1 4 451 458

Årets avskrivninger 201 031 157 855 0 6 371 752 062

Levetid 10 år 5-10 år 5 år 5 år
Avskrivningsplan Lineær avskrivning Lineær Lineær

Note 6 Langsiktig gjeld og pantsettelser

2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner 86 498 109 334
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt 0 0

Gjeld som er sikret med pant o.l.:
Gjeld til kredittinstitusjoner 86 498 109 334

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:
Tomt og bygninger 124 686 150 786



Stavanger Seilforening
Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2019

Note 7 Forskuddsbetaling båtplasser

Av foreningens totale kortsiktige gjeld på kr 1 901 601 er kr 1 621 879 innbetalt 
forskuddsbetaling båtplasser. Gjelden reduseres med 1/8 årlig, frem til leietaker av båtplassen 
sier fra seg båtplassen eller at gjelden i sin helhet er bortfalt etter 8 års leie.

Note 8 Miljøavgift

Foreningen har krevd inn miljøavgift. Dette er midler som skal brukes til særskilte miljøtiltak. 
Pr. 31.12. er det mottatt kr 73 224 som ikke er brukt til miljøtiltak. Dette er presentert som 
gjeld under annen kortsiktig gjeld. 



KPMG AS 

Forusparken 2  
Postboks 57  
4064 Stavanger  

Telephone +47 04063 
Fax  
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MVA 

 

Til årsmøtet i Stavanger Seilforening 

 

 

Uavhengig revisors beretning 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Stavanger Seilforenings årsregnskap som viser et overskudd på kr 521 278. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
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Revisors beretning - 2019 

Stavanger Seilforening 

2 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, 
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold 
kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som 
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
Stavanger, 13. februar 2020 

KPMG AS 
 
 
 
Stig G. Larsen 

Statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Stig Martin Grøsfjeld Larsen
Partner
På vegne av: KPMG AS
Serienummer: 9578-5999-4-1857576
IP: 50.98.xxx.xxx
2020-02-13 12:17:04Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
1O

TC
3-

Q
O

7N
D

-N
12

D
E-

T3
KN

D
-2

BE
8N

-0
71

TF







Budsjett 2020

Navn Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik mot bud. Budsjett 2020 B´20 - V´19

1 912 596 1 850 000  62 596 2 000 000 87 404

 121 313  40 000  81 313 30 000 -91 313

 99 000  60 000  39 000 80 000 -19 000

 351 256  200 000  151 256 300 000 -51 256

 381 602  400 000 - 18 398 380 000 -1 602

 369 289  260 000  109 289 350 000 -19 289

 125 000  120 000  5 000 120 000 -5 000

 578 706  450 000  128 706 300 000 -278 706

 36 000  35 000  1 000 40 000 4 000

 63 634  40 000  23 634 50 000 -13 634

 12 450   0  12 450 -12 450

 751 473  650 000  101 473 450 000 -301 473

 410 689  400 000  10 689 400 000 -10 689

 156 630  160 000 - 3 370 155 000 -1 630

 378 123  315 000  63 123 300 000 -78 123

5 747 761 4 980 000  767 761 4 955 000 - 792 761

-1 652 022 -1 760 000  107 978 -1 500 000 152 022

- 752 062 - 750 000 - 2 062 -800 000 -47 938

- 301 190 - 330 000  28 810 -200 000 101 190

- 387 202 - 260 000 - 127 202 -300 000 87 202

- 18 737 - 20 000  1 263 -20 000 -1 263

- 236 381 - 175 000 - 61 381 236 381

- 13 166   0 - 13 166 13 166

- 386 123 - 375 000 - 11 123 -370 000 16 123

- 56 300 - 65 000  8 701 -60 000 -3 701

- 265 223 - 300 000  34 777 -300 000 -34 777

- 24 405 - 50 000  25 595 -150 000 -125 595

- 29 959 - 50 000  20 041 50 000 79 959

- 404 450 - 250 000 - 154 450 -230 000 174 450

- 153 636 - 100 000 - 53 636 -500 000 -346 364

- 25 068 - 40 000  14 932 -25 000 68

- 223 740 - 220 000 - 3 740 -225 000 -1 260

- 133 739 - 135 000  1 261 -135 000 -1 261

- 175 518 - 100 000 - 75 518 -150 000 25 518

-5 238 921 -4 980 000 - 258 921 -4 915 000  323 921

Inntekt krabben

Konto

Havneavgift

Inntekt diverse

Inntekt dugnad

Inntekt div.havneleie

Kran/opplag

Inntekt strøm

Inntekt utleie verksted, leil. og klubbhus

Div.tilskudd og offentlig støtte

Inntekt Langøy

Inntekt Tur og hav

Inntekt arrangement/Seilskolen

Medlemskontingent

Inntekt abonnement tidsskrift

Utgifter havn

Endring nedskrivning innskudd båtplasser

Driftsinntekter

Lønn + sos.kostnader ansatte

Avskrivninger

Utgifter arrangement/Seilskolen

Utgifter diverse

Utgifter årsmøte

Utgifter diverse fast

Utgifter Tur og hav

Utgifter strøm

Utgifter renhold

Utgifter Langøy

Utgifter vedlikehold

Utgifter kran

Utgifter administrasjonen

Utgifter Krabben

Festeavgift

Forsikringspremier

Abonnement tidsskrifter

Driftskostnader



 508 840   0  508 840  40 000
 21 330   0  21 330 5 000

- 8 892   0 - 8 892 -45 000

  0   0

 12 438   0  12 438 - 40 000

 521 278   0  521 278   0

Investeringsbudsjett
Bølgebryter 3 500 000

Resultat

Driftsresultat
Finansinntekter

Finanskostnader

Overføringer og disponeringer

Finansresultat



 
Stavanger Seilforening - Handlingsplan 2020 
 
Nedenfor følger en oversikt over det vi planlegger å jobbe med det kommende året.  
Disse planer samsvarer med budsjett som legges frem for årsmøtet for behandling. 
 
Administrasjon: 

• Overgang til ny daglig leder, Lars Ole Gudevang. Tordis Stangeland hadde sin 
siste dag 31.01.2020.  

• Implementering av Havneweb, som er det nye administrasjonsverktøyet for 
havnen. 

• Implementering av betalingsløsningen for medlemskontingent via MinIdrett/ 
KlubbAdmin (krav fra Norges Idrettsforbund). 

• Samarbeid med ny regnskapsfører hos Proplan. 
• Oppdatere HMS håndbok. 
• Ferdigstille evaluering av krandrift og vurdere utskifting av traktor med 

teleskoptruck. 
  
Trening og Opplæring, T&O 

• Fortsatt sportslig satsing og fokus på rekruttering. 
• Videreføre ordningen med profesjonell trener - for videre utvikling av lokale 

seilere og utviding av tjenestetilbudet. 
• Rekruttering av barn og unge til seilsporten ved å bygge videre på SuperSeil 

konseptet 
• Ivareta våre juniorseilere slik at de forblir en aktiv ressurs og gode ambassadører 

for seilsporten og vår forening. Tilby trenerkurs som kan gi de lønnet trenerjobb 
med superseil, voksen opplæring med B-One etc. 

• Bidra til flere tar utdanning som dommer og arrangør. 
  
Regatta  

• Arrangere Nyttårsregattaen og Stavanger Seilasen  
• Serieseilasene for joller 

 
Turseiling 

• Planlagte møter/ arrangementer holdes i klubbhuset på Sølyst. Ytterligere info på 
nettsiden. 

• Arrangere 2 - 3 fellesturer i året. 
• Langøyfest. 
• Julegløgg. 

 
Langøy  

• Bytte flyteelementene i jollehavnen med elementer fra bølgebryteren på Sølyst. 
• Kontrollere oppankring av bøyer 
• Utarbeide en plan for videreutvikling av Langøy. 

 
Sølyst   

• Montere ny bølgebryter 
• Montere nye utriggere på bølgebryter 



• Montere redningstiger 
• Utarbeide planer for oppgradering av lagerbygget mellom Ship-Shape og 

Støperiet. 
• Vurdere oppgradering av Støperiet. 

 
Økonomi 
Det ligger til grunn at alle våre aktiviteter har bærende økonomi. Det være seg T&O, 
kran, Langøy og havnen på Sølyst.   
 

• Inntektene av kranen dekker de utgiftene vi har til vedlikehold og oppgraderinger 
av kranen, traktor, krakker og transportvogn.  

• Kostnader til trener, følgebåter, regattautstyr mm skal dekkes av inntekter fra 
arrangement, aktiviteter, offentlig støtte til idretten, Grasrotandel og ikke minst 
fra utøverne selv med trenings- og påmeldingsavgifter. 

• Kostnader til vedlikehold og drift av anlegget og foreningen dekkes av inntekter 
fra havneavgiftene, innskudd ny fast plass, midlertidige- og gjesteplasser, boder, 
offentlig støtte til idrettslag, tilskudd administrativ stilling, «momskompensasjon». 

• Kostnader til vedlikehold av Langøy dekkes stort sett av havneinntekter på 
Langøy med også med litt bidrag fra inntektene fra havnen på Sølyst. 

 



Stavanger Seilforening årsmøte 2020 
 
Valg 2020 
 
Innstilling fra valgkomitéen: 
 
Styret: 
 
Leder   Leif C. Middelthon  Gjenvalg Velges for to år   
Nestleder  Marit Hagland   Gjenvalg Velges for to år 
Styremedlem Gro H. Kleiberg    Et år igjen 
Styremedlem Ivar Halvorsen     Et år igjen 
Styremedlem Finn Eide    Ny  Velges for to år 
Vara  Ann Kristin Hansen  Ny  Velges for to år 
 
 
Kontrollutvalget: 
 
Medlem Jonas Petter Ådnøy  Gjenvalg Velges for et år 
Medlem Bjørn Andersen  Gjenvalg Velges for et år 
Vara  Sonja Johansen  Ny  Velges for et år 
Vara  Leif Arild Åsheim  Ny  Velges for et år 
 
 
Styrets forslag til valgkomite: 
 
Leder   Rolf Johansen   Ny  Velges for et år 
Medlem Kristian Kleiberg  Gjenvalg  Velges for et år 
Medlem Håvard Hauan   Gjenvalg Velges for et år 
Varamedlem  Tordis Stangeland   Ny  Velges for et år 
 
 
Styret ber om årsmøtets fullmakt til å utnevne representanter til:  
NSF`s Seilting, Rogaland Seilkrets og Idrettsrådets årsmøte.  
 


