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Referat fra styremøte 09.04.2019

Til stede: Rolf Johansen, Leif Middelthon, Ivar Halvorsen, Gro Kleiberg, Marit 
Hagland og daglig leder Tordis Stangeland.  

Ikke tilstede: Kenneth Hustvedt

Følgende saker ble behandlet:

Sak 13/19 Godkjennelse av referat fra styremøte 19.02.2019

Vedtak: Referatet fra styremøte 19.02.2019 ble godkjent 

Sak 14 Rapport fra driften/ med regnskap 31. mars
Regnskap, utsendte årsavgifter har forfall 5. april så det er få inntekter 
de første 3 mnd. Kostnader som forventet. Fremdeles god likviditet
Kran, er operativ etter en større rehabiliterings jobb med bl. a skifte av 
hovedlager. Det er fremdeles gjenstående arbeid for å kunne ivareta 
kranen for fremtiden. Det er besluttet å kjøre årets program med opptak 
til og med siste båt til vinteropplag, for så å utføre ytterlige arbeid på 
kranen for å hindre vanninntregning mm. Det skrives en rapport over 
dette arbeidet. Videre nedsettes det en komite som mot slutten av året 
vil legge frem en evaluering av kran. DL foreslår komite og nedsetter 
komite innen 11. juni.
Båtplasser Det er solgt 10nye plasser, det er fremdele 9 ledige plasser. 
Disse er smale og leies til Express og andre mindre båter. Vi har 6 
plasser på midlertidig utleie for hele 2019. Alle plasser i havnen skal 
være belagt innen mai. 
Gjestehavn i sommer. Det ønskelig med bedre promotering av Sølyst 
som gjestehavn. Det betinger at havnen er betjent store deler 
dagen/ettermiddagen i hele juli. 
T&O: Ny trener er på plass - 21 år og tidl. dansk Laserseiler, Patrick 
Døpping startet opp 1. april. I år har ca. 10-12 aktive Laserseilere og ca.
10 NC/VK i Optimist. Superseil arrangeres som vanlig med helger i mai 
og juni og ukes kurs uke 26 ,32 og 33.
EC/NC 2019: Er i rute med mangler noen bane dommere og gjerne en 
som kan ta presseansvaret. DL sjekker med Espen R. Mathiesen i 
SF1928. Mulig vi får FG fransk seiler til å holde et foredrag lørdag under
arrangementet. Da burde dette kunne markedsføres til hele seilmiljøet i 
Svg.
Langøyfest: avholdes 15 juni og Frode J. og Einar T. er arrangører.

Vedtak: Orientering ble tatt til etterretning. 

Sak 15/19 Rapport fra bølgebryter komiteen   
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DL sjekker om det er mulig med mva refusjon for ny bølgebryter.
Komiteen for ny bølgebryter har laget en rapport med anbefaling. 
Denne ble presentert for styret. Styret sluttet seg til anbefalingen.  
Styret foreslo at to av de nyeste elementene kunne legges på Langøy 
dersom det blir ny bølgebryter.

Vedtak: Styret sluttet seg til anbefalingen til prosjektkomite for 
bølgebryter sin rapport og anbefaling. Det legges opp til ekstra ordinært
årsmøte for godkjenning av kr 3.5 mill til ny bølgebryter. Foreslått dato 
er 11.juni kl 18 i Klubbhuset på Sølyst..

Sak 16/19 NIF digitaliserer idretten
Nif krever nå at ALLE idrettslag og foreninger skal benytte Nif sitt 
medlems system for medlemsregistrering og fakturering fra 2020.  Det 
er mange idrettslag som går imot dette og mener bl.a det er misbruk av 
idrettens ressurser å gjennomføre dette. IL Hemnig i Oslo og KNS har 
utalt seg om saken i SM apr. 2019.     
Vedtak: Styret støtter det synet disse foreningene representerer.

Sak 17/19 Byarkivet i Stavanger tilbyr lagring av dokumenter 
SS kan få mulighet til å lagre historisk dokumenter i Byarkivet. Dette vil 
være kilder til samfunnets hukommelse og vår lokal historie.
DL foreslår personer til en komite som kan jobbe seg gjennom 
dokumenet som er verdifulle for historien.

Vedtak: Styret støtter dette. 

Sak 18/19 Forberedelse til neste styremøte
Neste styremøte avholdes tirsdag 11.juni etter avholdt ekstra ordinært 
årsmøte. Det blir besøk i Jollehavnen med orientering om jolleseilingen 
i SS, defrief av EC/NC.
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