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 Stavanger Seilforening
Referat fra styremøte 19.02.2019

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 07/19 Godkjennelse av referat fra styremøte 05.02.2019

Vedtak: Referatet fra styremøte 05.02.2019 ble godkjent og signert.

Sak 08/18 Behandle innkommende forslag til årsmøtet
Forslag til årsmøtet 2019 – mottatt pr. mail 04.02.2109

 Til Stavanger Seilforening på vegne av de Express-seilerne som er 
medlem:

På vegne av Express-seilerne som er medlem i Stavanger Seilforening 
fremmer jeg følgende forslag til årsmøtet i Stavanger Seilforening:
Ny kran har bidratt til større fleksibilitet for løft av båter i Stavanger 
Seilforening, men tilbudet til klubbens medlemmer oppleves samtidig 
som forringet når det gjelder løft av mast. Styret bes utrede oppføring 
av en manuell kran, eller en liknende innretning, som kan stilles til 
allmenn tilgjengelighet for klubbens medlemmer og har kapasitet til å 
løfte vanlige master og enkle joller.

Føl fri til å foreslå forbedringer i forslaget.

Mvh. Øyvind Henriksen

Styrets innstilling til årsmøtet: Styret legger opp til evaluering av drift,
økonomi og kvalitet av kranen i løpet av 2019. I dette arbeidet vurderer 
styret det som naturlig at ovennevnte forslag vurderes nærmere.
 

Sak 09/19 Gjennomgang av reglement for båtplass tildeling 
Kun små enderinger og § 11 fjernet det er styret som fastsetter dette 
reglement. Reglementet legges inn i Organisasjonshåndboken
Vedtak: Styret godkjente justeringene.

Sak 10/19 Havnereglement
Kun mindre justeringer. Reglementet legges inn i 
Organisasjonshåndboken i 
Vedtak: Styret godkjente justeringene.

Sak 11/19 Oppmerksomhet / honnør til seilere som har utmerket seg 
I tillegg til at tre av foreningens medlemmer ble norgesmestre i 2018, 
har vi også en god del medlemmer som gjennom årene har utmerket 
seg med lange og spesielle turseilaser.  Styreleder innledet til diskusjon
om hvorvidt disse burde fremheves på et eller annet vis.  Styret er enige
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i at dette er en sak som kan jobbes videre med i 2019.  Det legges opp 
til at idéen tas opp (til orientering) etter de formelle sakene på årsmøtet.

Mulige kriterier: Gode sportslige resultater, jordomseiling, lengre turer, 
spesielle turer.
Årets turseiler?
Be om innspill fra medlemmene?

Hvordan skal disse fremheves?  Oppslag / «æresvegg» i klubbhuset?  
På våre websider?  Årsmøtet?

Administrasjonen bes bearbeide dette videre og legge frem et forslag 
for diskusjon for styret i løpet av 2019.

Sak 12/19 Forberedelse til neste styremøte
Neste styremøte avholdes tirsdag 9. april kl 19.00
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