Protokoll fra årsmøte i Molde Seilforening
Fjærestua, 25. Januar 2017

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
Antall fremmøtte, 28
Antall stemmeberettiget ved starten av møtet, 28
Vedtak: Antall stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Innkalling kunngjort på foreningens nettsider den, 17.desember 2016.
Sakslisten med vedlegg kunngjort på foreningens nettsider den 18. januar 2017.
Regnskap og budsjett sendt på e-post til medlemmene den 18.januar 2017.

Kommentar:
Innspill fra Kjell Fostervoll, ønsker innkalling også i Romsdals Budstikke. Styret vurderer dette til
neste år, men årsmøtet mener dette ikke er nødvendig.

Vedtak:
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Dirigent: Ole Arnfinn Ellingsgård, var forespurt på forhånd og hadde erklært seg villig til dette.
Enstemmig godkjent

Referent: Lars Walle, basert på normal praksis i Molde Seilforening velges leder PR/Info.
Enstemmig godkjent.

Til å underskrive protokoll:
Thomas Hjertø og Kari Moen. Enstemmig godkjent.
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4. Behandle Molde Seilforenings årsberetning.
Styrets formann legger frem styrets årsrapport for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken:
Børre Grønningsæter – Spørsmål om seilbrett fra Gjensidigestiftelsen.
Geir Oterhals informerer at de har vært benyttet i Gøy På Vannet.

Vedtak: Årsberetningen for Molde Seilforening 2016 ble enstemmig vedtatt.

5. Behandle Molde Seilforenings regnskap i revidert stand.
Økonomileder Heidi Oterhals fremla Molde Seilforenings regnskap 2016 i revidert stand for
godkjenning av årsmøtet. Hovedtallene i resultatregnskapet og balansen omtalt. Noter til regnskapet
for 2016 ble også omtalt.

Anmerkinger fra revisors beretning fra 2016 ble hensyntatt i år. Dette var oppsummering av
eiendeler, og forklaring av Laserkjøp i 2015. John Molvik foretok en redegjøring av økonomisk status
for «Laserkjøpet».

Revisors beretning ble lest opp av Heidi Oterhals. Det ble opplyst at revisors bemerkning om praksis
av signering av lønnsutbetaling allerede er implementert i styrets praksis.

Følgende hadde ordet i saken:
Kjell Fostervoll – Presiserer at en del utgifter til Fjærestua inneholder også en del fellesutgifter. I
tillegg at Seilsportsligaen er inkludert i regattabudsjettet, som forklarer årets underskudd på
regattautvalget.
Geri Oshaug – Berømmer årets styre for en godt presentert regnskap og årsrapport.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2016 og revisjonsberetning enstemmig.

6. Behandle forslag og saker.
a) Seilsportsliga – Videre deltakelse?
Thomas Hjertø fremla saken og presenterte de tre forslag til vedtak som forelå.
Følgende hadde ordet i saken:
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Egil Wold – Flott at Molde Seilforening er med, og oppfordrer til vedtak a).
Børre Grønningsæter – Deltakelse på onsdagsregatta har gått ned. Lurer på om dette har
sammenheng med satsningen på Seilsportliga? Kjell Fostervoll – Kun Molde Seilforening som dekker
alt, mener de fleste foreninger benytter en økonomisk løsning lignende alternativ b).
Kjell Gunnar Rød – Mener det er urimelig av Seilsportsliga deltakere å svare for sviktende
regattadeltakelse.
Henry Larsen – Spør hva styret mener.
Geir Oterhals – Svarer at styret mener MS skal delta i Seilsportsliga, altså alternativ a) eller b).
Styret håper at flere juniorseilere vil delta, og åpner opp for at flere juniorseilere deltar på samme
stevne.

(Notis: Helge Norli kom på møte, kl 19:00)

Stemmegang for sak 6a)
a) mot b)
21 stemte for forslag a)
7 stemte for b)

a) mot c)
Ingen stemte for forslag c)

Årsmøtet vedtar:
a) Molde Seilforening melder seg på Seilsportsligaen i 2017 og betaler deltakeravgift for alle fire
stevnene ihht gjeldende sats fra NSF. MS dekker også reisekostnader for juniorseiler ihht regler i
organisasjonsplan. Eventuell deltakelse i Seilsportsligaen 2018 diskuteres på neste årsmøte.

b) Seilmagasinet – Fortsette avtalen?
Lars Walle fremla saken og presenterte forslag til vedtak.
(Notis: Egil Wold forlot møte 19:05)

Innlegg:
Kjell Fostervoll – Poengterer at forutsetninger for avtalen var at det skulle selges sponsorplass, og at
dette ikke er fulgt opp.
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John Frøystad – Avtalen med Seilmagasinet er en stor kostnad for seilforeningen, men vi må huske
markedsføringsverdi som viser at Molde har en seilforening med stor aktivitet.
Henry Larsen – Viser at Molde Seilforening er en del av Seilsporten i Norge. God markedsføring av
Molde. Er positiv til forslaget, og vi får heller vurdere om vi skal øke årskontingent.
Geir Berg Oshaug – Forteller at han har fått mange positive tilbakemeldinger fra mange angående at
Molde Seilforening er representert i Seilmagasinet.
Otto Ødegård – Viktig markedsføring av byen og foreningen.
Geir Oterhals – Anser deltakelse i Seilmagasinet som viktig og vil fremover også informere om
kommende aktivitet.
Kristian Bachmann – Foreslår, Egenandel på årskontingenten, men det kan ramme medlemsantallet
for perifere medlemmer. Forslaget trekkes.

(Notis: Anne Kathrine Wold kom på møtet 19:15)

Vedtak:
A) Molde Seilforening fortsetter avtalen med Seilmagasinet for året 2017, men med et mål om å
dekke inn kr 20 000,- gjennom salg av reklameplass gjennom sponsorpakker. Avtalen med
Seilmagasinet tas opp til vurdering igjen på neste årsmøte.

Vedtak:

a) ble vedtatt mot 1 stemme.

c) Utskiftning av sikringsbåter.
John Molvik fremla saken og presenterte forslag til vedtak.

Følgende hadde innlegg i saken:
Kjell Fostervoll – Synes dagens båter er for små. Støtter forslaget.
Børre Grønningsæter – Synes forslaget skal støttes, det er svært positivt å benytte penger på juniorseilerne.
Anne Kathrine Wold – Viktig at vi har gode båter som gir sikkerhet ved arrangementer hvor vi har
junior seilerne ute på vannet.
Ole Arnfinn Ellingsgård– Spør om det er søkt om spillemidler. John Molvik svarer, «ja, det skal søkes
om spillemidler».
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Vedtak:
Årsmøtet beslutter å gi styret fullmakt til å anskaffe 2 nye ribber med finansiering over driftsmidler
oppad begrenset til kr 60.000,-, og å legge våre 2 ribber av typen Brig F330 SPORT ut for salg til
høystbydende.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

d) Naustsaken
Henry Larsen fremla saken og presenterte forslag til vedtak.

Følgende hadde innspill i saken:
Ole Arnfinn Ellingsgård: Spør om «mest mulig i tråd med forutsetninger» er presist nok?
Geir Oshaug: Enig med Ole Arnfinn, bør kanskje presisere forutsetninger for vedtaket, med å skjerpe
kravet til styret. Det kan kanskje gi et sterkere forhandlingskort for naututvalget?
Børre Grønningsæter: Vi ser på dette som en fornyet tillit til naustutvalgets om å forhandle videre.
Anne Kathrine Wold:

Går inn for å fortsette å gi tillit til styret og naustutvalgets forhandlinger.

Viktig å få presisert i avtalen fordeling av kostnader av vedlikehold av moloen.
Henry: MS har en bruksavtale på molo, og vi har presisert at dette er normalt vedlikehold og
reparasjoner som skal styres av Molde Seilforening.

Vedtak:
Årsmøtet i Molde Seilforening godtar at eksisterende leieavtale for området øst for en nord-sør linje
mellom det fremtidige MS naustet og naboforeningen mot øst opphører. Naustutvalget gis fullmakt
til å forhandle frem en avtale mest mulig i tråd med forutsetningene som er listet opp i
saksfremlegget. Årsmøtet vedtok enstemmig vedtaket.

7. Fastsette medlemskontingent.
Styreleder fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.
Vedtak:
Årsmøtet vedtar følgende satser for 2017:
 Senior kr 600, Junior/student kr 350,- til og med året du fyller 24.
Maks beløp på 1300,- kr for familie med samme bostedsadresse.
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Avstemming: Enstemmig vedtatt.

Cato Welle forlot møtet 20:15 (Det er nå 26 tilstede på årsmøtet).

8. Vedta Molde Seilforenings budsjett.
Økonomileder Heidi Oterhals fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtok budsjett for 2017 enstemmig.

9. Behandle Molde Seilforenings organisasjonsplan.
Styreleder Geir Oterhals fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Endring i presentert organisasjonsplan:
Det ble noe diskusjon hvorvidt medlemmer kan leie Seilerhytta, og at andre medlemmer må ut å
vaske i etterkant. Organisasjonsplan endres slik at nå skal medlemmer kunne leie seilerhytta for
1500, men de må vaske selv. Organisasjonsplan endres til følgende:
Leie inkl. rengjøring
Medlemspris (vasker selv)

kr 3 500
kr 1.500,

Det åpnes for utleie hele sommersesongen
Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Etter innspill fra årsmøtet skal Styret og Valgkomiteen se på styrets sammensetning, og antall
deltakere i de ulike utvalgene. Årsaken er at det er vanskelig å få nok medlemmer til å bidra i de
ulike utvalgene. Det er presisert at enkelte utvalg er pr i dag minimums bemannet, f.eks
Regattautvalget.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan, med endring som angitt
ovenfor ble enstemmig vedtatt.

10. Foreta følgende valg:
Kjell Gunnar Rød, presenterte valgkomiteens innstilling.
Leder for Fjærestua eller ansvarlig for bryggevedlikehold på Fjærestua er ennå ikke funnet, etter
iherdige forsøk.

a) Leder og nestleder
Vedtak:
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Årsmøtet valgte Geir Oterhals som styreleder for 2017, enstemmig vedtatt.
Årsmøtet valgte Heidi Oterhals som nestleder for 2017, enstemmig vedtatt.

(Notis: John Helge Frøystad gikk 21:10)

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

Vedtak:
Regatta (2år):

Cecile Wold:

Enstemmig vedtak.

Kasserer (2år):

Heidi Oterhals Enstemmig vedtak

Fjærestua (1år):

Ellen Rafaelsen er leder uten å få utleieansvar. Styret får fullmakt til å finne
en annen løsning for å skaffe utleieansvarlig fortrinnsvis fra
Fjærestueutvalget. Enstemmig

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Vedtak for øvrige utvalg:
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Det ble stemt samlet for hvert utvalg. Resultatet ble:

Regatta

Enstemmig vedtatt

Fjærestua

Enstemmig vedtatt

Jolle

Enstemmig vedtatt

Pr Info:

Enstemmig vedtatt

Hytteutvalg:

Enstemmig vedtatt

Økonomi:

Enstemmig vedtatt

Turkomite:

Enstemmig vedtatt (1 år)

d) To revisorer
Revisorer. Enstemmig

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller
gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
i. Norges Seilforbund, Seiltinget. Styret foreslår styreleder og en utvalgsleder. Enstemmig vedtatt.
ii. Møre og Romsdal Seilkrets, Kretsting. Styret foreslår styreleder og leder for regatta- og jolleutvalg.
Enstemmig vedtatt.
iii. Møre og Romsdal Idrettskrets, Molde Idrettsråd: Styreleder og en utvalgsleder.
Forslag til vedtak: styret gis fullmakt til å oppnevne representantene til møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett i.
Enstemmig vedtatt.

Kompensasjon for styreleder og styret.
Er ikke behandlet av Valgkomiteen, slik som organisasjonsplanen angir. Ettersom dette ikke er
behandlet, foreslås det at samme praksis som tidligere velges, det vil si ingen kompensasjon.
Valgkomiteen skal komme med en innstilling til neste årsmøte.
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