
Sak 1 Godkjenne de stemmebrettigede 
Fremmøtte vil bli sjekket mot klubbadmin. 

Ifølge lov for Sandefjord Seilforening § 5 (1), for å ha stemmerett, må personen ha fylt 15 år i løpet av 

kalenderåret, vært medlem av seilforeningen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser. Basert på lovutvalgets uttalelse, så gjelder økonomiske forpliktelser i denne 

sammenhengen; medlemskontingenten. 

  

Forslag til vedtak: 

 De frammøtte representantene godkjennes. 

Sak 2 Velge dirigenter 
Forslag til vedtak: Som dirigent velges Viggo Holm, 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 
Forslag til vedtak: 

 

Sak 5 Godkjenne innkallingen 
Første innkalling og kunngjøring av årsmøtet ble gjort i god tid og innenfor vedtektene. Opprinnelig 

dato var satt til 18. mars. Arbeidsmengde for deler av styret, samt koronasituasjonen, gjorde at en 

ikke kom i mål med å få ferdig dokumenter og saksliste til opprinnelig dato. Det ble da gjort en 

beslutning om å utsette årsmøtet. 

Kunngjøring av ny dato ble gjort 12. april 2021 for årsmøte i dag 27. april 2021 kl. 1900. 

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 

 Husk å slå av mikrofon og kamera når du ikke taler. 

Styrets forslag til forretningsorden 

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

b. Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet 

c. Taletid bes om ved å tegne seg på talerlisten i chat-vinduet – skriv: «Ønsker ordet». 

 Hvis du ønsker ordet til forretningsorden, skriv: «Til forretningsorden» 

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 skrives inn i chat-vinduet og forslagstillers navn må stå på oversendt 

forslag.  

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 [og revisors beretning]. 
Regnskapet og revisors beretning er publisert sammen med årsmøtets dokumenter. 

Forslag til vedtak: Regnskap og revisors beretning godkjennes. 

Sak 10 Behandle forslag og saker. 
Ved fristens utløp var det ikke innkommet forslag eller saker til årsmøtet. 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Forslag til vedtak: 

Satser medlemskontingent 

• Familiemedlemskap: kr 1.600 

• Seniormedlem: kr 850 

• Juniormedlem (t.o.m. 23 år): kr 600 

• Frivillige, Seilerholmens venner: kr 500 

• Livsvarig medlem: kr 0 

• Innbudt medlem: kr 0 

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

mv. 

  



Sak 12 Vedta foreningens budsjett 
Seilforeningen har som beretningen viser en god økonomi. At vi nå planlegger med et negativt 

resultat for 2021 er med bakgrunn i et eventuelt bygging av nytt toalettbygg ute på Seilerholmen, 

samt oppfølging av kjøp nye følgebåter. 

Seilforeningen har kapitalmidler til å kunne gjøre dette i 2021, og foreslått budsjett er i henhold til 

gjeldende regelverk for idretten. 

Budsjett Sandefjord Seilforening 2021 

  

INNTEKTER  

Inntekt medlemskontingenter   260,000.00  

Treningsavgiften og startkontingenter  250,000.00  

Startkontigent EM waszp  200,000.00  

Salg ved arrangement og regattaer  100,000.00  

Kran og bryggeavgift  100,000.00  

Utleie anlegg, transport  25,000.00  

Utleie til virksomhet på Valhall  115,000.00  

Egne arrangementer på Valhall  135,000.00  

Markedsinntekter  100,000.00  

Tilskudd kommune, særforbund  100,000.00  

Tilskudd kommune, utbygging toalettanlegg Seilerholmen  650,000.00  

Andre tilskudd, stiftelser, tippemidler o.l  450,000.00  

Salg strøm hytter  80,000.00  

  

Sum inntekter  2,565,000.00  

  

UTGIFTER  

Utgifter til aktiv seiling  300,000.00  

Driftskostnader anlegg  200,000.00  

Oppgradering regattautstyr  80,000.00  

Vedlikehold Granholmen, bygg og brygge  100,000.00  

Vedlikehold og fornyelser båter  600,000.00  

Vedlikehold Vallhall  170,000.00  

Kostnader knyttet til VA og sanitæranlegg  1,400,000.00  

Kostnader EM waszp (utstyr, besin, personell, m.m)  100,000.00  

Innkjøp solgte varer  100,000.00  

  

Sum utgifter  3,050,000.00  

  

Resultat  (485,000.00) 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt budsjett som budsjett for Sandefjord Seilforening 

2021. 

 



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

 

  

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: Ingen endring i seilforeningens organisasjonsplan. 

  



Sak 14 Valg 
Det ble ikke nedsatt en ordinær valgkomite for årets årsmøte. Styrets medlemmer har forespurt 

interessenter om vilje til å gjøre en innsats for seilforeningen den kommende perioden. 

Valgkomiteens innstilling er: 

A) Forslag nytt styre 

Viggo Holm - Leder / Sportslig leder (Ikke på valg) 

Margit Gyllenhammar-Wiig- Nestleder (Ikke på valg) 

Arvid Rove - Tur & Hav / H-båt (Ikke på valg) 

Anders Hjertaas - Seilerholmen (Ikke på valg 

Jan Håkon Tyvold - Anlegg (Gjenvalg) 

Hedvig Juell – Økonomi (Nyvalg – 2 år) 

Harald Holtan – Sekretær (Gjenvalg – 1 år) 

B) Kontrollutvalg 
Espen Berg (Nyvalg – 1 år) 

Cato Sørhaug (Nyvalg – 1 år) 

Marit Løset Eriksen (vara.) (Nyvalg – 1 år) 

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

seilforeningen har representasjonsrett. 

D) Styret gis fullmakt til å oppnevne en valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem. 

Jf Lov §15 skal leder og nestleder velges enkeltvis. Disse er ikke på valg. Øvrige medlemmer velges 

samlet. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet følger valgkomiteen og godkjenner valg i henhold til valgkomiteens 

innstilling. 
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