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 Stavanger Seilforening
Referat fra styremøte 03.09.2019

Til stede: Rolf Johansen, Leif Middelthon, Gro Kleiberg, Kenneth Hustvedt og 
daglig leder Tordis Stangeland.  

Ikke tilstede: Marit Hagland

Følgende saker ble behandlet:

Sak 27/19 Godkjennelse av referat fra styremøte 11.06.2019

Vedtak: Referatet fra styremøte 11.06.2019 ble godkjent 

Sak 28/19 Rapport fra driften/ med regnskap 31.juli
Regnskap, Inntekter og kostnader som forventet, god likviditet.

 EC/NC ca. 50`i pluss samt venter 50´ fra Rogaland fylkes kommune.
Kran, Mastekranen – Ny kjetting i full lengde, sertifisering for ett nytt år 
av Colos.

Ryfylke friluftsråd støttes med et engangsbeløp på kr 5.000.

Utbygging av boliger på Sølyst: Utbygger planlegger avløp for overvann
over foreningens område og gjennom kaifront på A-bryggen og med fri 
utslipp i sjø.  Daglig leder har hatt møte med utbygger og gitt uttrykk for 
motstand mot denne løsningen.   Daglig leder har kontaktet kommunen 
og bedt om dokumentasjon på kommunens eventuelle godkjenning av 
de tekniske vann og avløps-løsninger som er planlagt over 
havneanlegget. Foreningens protest har foreløpig hindret igangsetting 
av dette arbeidet. Ellers god dialog med utbygger v/ Harald Vindsnes.

Lekkasje i jollegarasjen er meldt forsikringsselskapet.  Preventive tiltak 
vurderes.

Vedtak: Styret ga uttrykk for støtte til motstanden mot graving og 
legging av overvannsavløp over foreningens område, og kan evt bidra 
til formulering av formell protest overfor kommunen og utbygger.  
Forøvrig tas orienteringen til etterretning. 

Sak 29/19 Nytt fra T&O
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Leif Arne Andreassen og Leif Middelthon har bedt om avløsning fra 
komiteen. Tre nye representanter har meldt seg. Eric Fransen, Øystein 
Sirevåg og Anne G. Berg. Alle foreldre til Laser og Opti seilere. 

Bra sportslige resultater hittil i 2019 – Nordisk Laser Radial, SS med 4 
av de 5 første plasser.    Deltagelse i Laser Em U 21, EM Laser jr, VM laser 
4.7 mm 

Det er besluttet å søke NC3 kun for Laser 7-8 juni 2020.  Marit Hagland 
er ansvarlig for søknaden.  Styret ga sin tilslutning til å søke dette 
arrangementet under forutsetning at det oppnevnes en prosjektleder 
som sikrer tilstrekkelig avlastning av administrasjonen i både 
planlegging og gjennomføring.

SYS - SS ungdomsseilere jobber med sponsorprosjekt i samarbeid med
administrasjonen. Administrasjonen skal godkjenne de prosjektene som
gruppen søker på.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. T&O avklarer mht NC3 innen 
nov 2019.

Sak 30/19 NM for 2.4m: 
NM gjennomføres 7-8 sep i Hafrsfjord. 24 båter på meldt, hvorav 7 fra 

SS.
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 31/19 Nytt administrativt system for medlemsoversikt, båtplasser osv
NIF har besluttet at alle idrettslag må benytte idrettsforbundets system, 
«Klubbadmin» til fakturering av medlemskontingent fra 01.01.2020.
Systemet vi i dag bruker, «Medlemsnett», som er SR-Bank sitt 
medlemssystem til idretten, legges ned pr.01.01.2020
Administrasjonen har igangsatt søk etter et nytt system som kan overta 
fra «Medlemsnett» og som kan integreres med «Klubbadmin». 
Administrasjonen presenterte kort ulike tilgjengelige løsninger og ga 
uttrykk for at det pt er «Havneweb» som vurderes som det best egnede 
systemet.  Dette systemet anbefales av KNBF for deres 
medlemshavner.  Både valg av system og implementering er et 
tidkrevende arbeid.  Systemet bør være testet og implementert senest 
1. des.

Vedtak: Styret understrekte viktigheten av valg av et egnet system med
god funksjonalitet og at valgt leverandør fremstår med seriøsitet og 
sikkerhet for data og fremtid drift av systemet. Administrasjonen vil ha 
dialog mot NSF og andre seilforeninger og hva de vurdere av løsninger 
for fremtiden, samt sjekke referanser for aktuelle systemer grundig.
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Sak 32/19 Ny Bølgebryter

Installasjon av ny bølgebryter planlegges til mars 2020.  Kontrakt med 
leverandøren er signert og produksjon av elementene er i gang. 
Lånerammen vi har i Handelsbanken er avtalt benyttet til denne 
investeringen.

Første delbetaling vil skje i løpet av høsten

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 33/19 Rehabilitering verksted og støperi
Det er administrasjonens anbefaling at asbesttaket på støperi og 
verksted fjernes av kommersielle aktører.  Taket på Støperiet bør settes
opp igjen av kommersielle aktører. Det anbefales at videre arbeid med 
dette prosjektet avventes, og at rehabilitering av verkstedet tas først.

Lars Nielsen bistår oss med tegninger til rehabilitering av verkstedet.  Vi
sender midlertidig byggesøknad - da ytre rammer på bygget er 
tilnærmet slik det er pr idag.  Det anbefales at kledning og tak blir lik det
som er valgt for masteskur og miljøbod.  Jåttå videregående v/ Einar 
Cederløv kan være klar for rivning og bygging fra ca. feb/mar 2020.

Administrasjonen vil fremlegge kostnadsramme og beslutningsgrunnlag
på neste styremøte.

Vedtak: Styret ga sin tilslutning til administrasjonens anbefaling, og 
avventer fremlegging av tegninger og kostnadsramme på neste 
styremøte før prosjektet besluttes igangsatt

Sak 34/19 Frivilligheten ikke lenger så tilgjengelig
Daglig leder orienterte om problemene med å få medlemmer og 
båteiere til å engasjere seg i frivillig arbeid.  Noen av komitéene 
fungerer bra, mens det for andre komitéer er vanskelig å få tilstrekkelig 
engasjement og bidrag til arbeidet som må gjøres.  Det fremstår 
forholdsvis lett å få medlemmer til å si ja til et enkelt oppdrag, men å få 
aksept til å forplikte seg i en komite er noe vanskeligere.  Resultatet er 
at administrasjonen bruker mye tid på ettermiddager/helger for å drifte 
foreningens medlemsaktiviteter.

Styret ga uttrykk for forståelse for at det er en betydelig lederutfordring i 
å engasjere medlemmene i det frivillige arbeidet i foreningen og at 
jobben som daglig leder for foreningen medfører en del arbeid utenom 
normal arbeidstid.  Styret berømmet daglig leder for sitt engasjement og
sin innsats for foreningen, men påpekte samtidig viktigheten av at vi 
ikke påtar oss prosjekter som vi ikke har tilstrekkelige ressurser til å 
gjennomføre.  
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Styret støtter administrasjonen i å påpeke at betydelig frivillighet fra 
medlemmene i foreningen er en forutsetning for å kunne drifte 
foreningen med nåværende kostnadsramme.  Styret oppfordrer alle 
medlemmer til å bidra i foreningens drift.  Administrasjonen vurderer 
hvorvidt flere av foreningens aktiviteter (eks regattaarrangementer) kan 
organiseres som prosjekter og at dette kanskje kan gjøre det noe lettere
å få frivillige til å påta seg arbeidet.  Styre ønsker det vurderes å 
utarbeide maler/standardplaner for prosjekter for å lette planlegging og 
gjennomføring.

Sak 35/19 Storbåt NM og sport
StavangerSeilasen ble avholdt 24 aug. med 22 båter. Anders 
Lindemark – 
Jr. Laser seiler var dommer. 

SS er blitt forespurt om deltakelse i arrangement av NM i storbåt /nor-
rating 2020.  SS har besluttet å ikke delta som arrangør.  Men vil evt. 
bistå arrangørene (SF 1928 og GF) med materiell og andre ressurser. 

Regattastøttebåt «Dolly» klargjøres for salg nå tidlig høst.  B-one (3 
båter) klargjøres for salg av jr. seilerne nå i vinter og selges så snarest.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

 
Sak 36/19 Neste styremøte er tirsdag 12.nov kl 19.00.  
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