
 

 

 

ÅRSMØTE 05. MARS 2016 - SAKSLISTE 

I henhold til foreningens lover skal årsmøtet: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

3. Velge dirigent, referent  samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle seilforeningens årsberetning 2015 

5. Behandle seilforeningens regnskap 2015 

6. Behandle innkomne forslag og saker: 

6A: endre foreningen lover slik at de er tilpasset Idrettsforbundets lovnorm. 

6B: Legge ned Nesodden Seilskole for barn Org no: IB216000008001 

6C: Endre signatur for Nesodden Seilforening. 

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta seilforeningens handlingsplan for 2016, inkludert budsjett for 2016 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan: 

10. Foreta følgende valg: 

    a) Leder (for et år)  

    b) 2 styremedlemmer (for to år) og 6 varamedlemmer (for et år) 

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. 

(ingen) 

    d) 2 revisorer  

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner seilforeningen er tilsluttet. 

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
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Forsidebilde: Årets store regatta var NM for Optimist og E Jolle. Et topp arrangement 

sportslig og sosialt. Det er viktig for vår forening å arrangere regatta! 

Forord 

Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2015 - 

2016  Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra 

sin drift og angir sentrale vedtak og aktiviteter gjennom året.  

 

Styret 2015 - 2016 har bestått av 

 

Øyvind Degnes, leder  

Tormod S. Petersen, nestleder, administrasjon og økonomi 

Colin Bevan, Storbåtutvalg 

Vibeke Lunel, klubbhusutvalg 

Michael Schultz, jolle og brettutvalg   

Kjell Nygård, havneutvalg  

Erik Johan Wersøe, informasjonsutvalg 

 

Styret har hatt 8 styremøter i 2015 - 2016. Leder’n takker medlemmene for innsatsen som er 

utført for klubben i løpet av året. Det har vært et godt styre og det har vært usedvanlig mye 

som er gjennomført.! 

Ledelse og administrasjon 

 

Leder 
Det er i utvalgene aktiviteten skjer og lederen oppgave er i stor grad å følge opp at alle har det  

bra og at utvalgene følger sin handlingsprogram. Og selvfølgelig at vi ikke bruker opp penga 

på tull og tøys. Men noen definerte punkter har jeg også. Detter er punktene satt opp i  

handlingsprogrammet for 2015-2106: 

 
Styret, utvalg og tillitsvalgte 

Styret vil avholde seminar for tillitsvalgte og inviterte til å fremme klubbutviklingen. Det 

er et mål å ha aktive og dugnadsvillige medlemmer og tillitsvalgte, samt kompetanse 

som ivaretar klubbens og kretsens behov for dommere, regattasjefer og mannskap, 

trenere og ledere.   

Kommentar: Idrettskretsen hadde klubbseminar samme med oss høsten 2015. 

Det ble kastet fremmange gode ideer, men ingen ideer som vi har kastet oss 

over. 

 

Økonomi: Holde kontroll på inntekter og utgiftene. Sikre de økonomiske betingelsene 

slik at vi kan opprettholde vårt høye aktivitetsnivå. I 2015 legges det opp til et lavere 

investeringsnivå enn i 2014,  
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Kommentar: Som det fremgår av regnskapene har vi hatt lite investeringer, med 

dertil godt resultat på bunnlinjen. Tormod vil redegjøre mer om dette. 

 
Styrehåndbok  

Styret arbeider kontinuerlig med den elektroniske styrehåndboken og vurderer løpende 

behov for justeringer av de ansvarsområder og oppgaver som tildeles hvert utvalg.   

Kommentar: Dette fungerer ikke godt nok. Styrehåndboka er et utrolig flott 

verktøy, men den begynner å bli farlig akterutseilt. 

 

Dokumentregister 

Det elektroniske lagringssystemet som er etablert på Google Documents vil 

videreutvikles. 

Kommentar: Svært blandet hvor mye som legges ut fra utvalgene. Men også litt 

usikkert hvor godt dette systemet er for å jobbe i aktuelle saker. 

 

 

Medlemsregister 

det vil bli vurdert å styrke administrasjons- og økonomiutvalget gjennom en egen 

ansvarlig for medlemskap, medlemskontingent og seilmagasinet. 

Kommentar: Bjørn Carlsen har tatt jobben som medlemsansvarlig og har gjort 

en topp jobb! I tillegg har vi flyttet medlemsregisteret over til idrettsforbundets 

plattform Klubbadmin.no dette gir oss bedre oversikt, lettere rapportrutiner og 

bedre muligheter for medlemmene til å holde orden over sitt idrettsliv via siden 

minidrett.no. 

 

Konklusjon: Her blir det klipp og lim fra fjorårets rapport: Vi føler fortsatt at Nesodden 

seilforening er en vital forening med fornøyde medlemmer. Vi lever til fulle opp til vår visjon 

om at Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne 

former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle seilere uansett nivå akkurat som i 

årene tidligere. Vi holder godt på våre medlemmer i et  

 

Så til rapport fra utvalgene.  

 

Økonomi og administrasjon 

Medlemsutviklingen 
Økonomi- og administrasjonsansvarlig: Tormod S. Petersen. Varamedlem til styret: Bjørn 

Clausen. 

 

Pr. 31.12.15 er det registrert 413 (411) medlemmer i Nesodden Seilforening (tall for 2014 i 

parentes.). Det er 186 (186) kvinner og 227 (225) menn. Medlemmene fordeler seg slik: 

Hovedmedlem A familie 96 (95), familiemedlem B 237 (235), hovedmedlem junior 15 (14), 

hovedmedlem senior 57 (59), hedersmedlem 8 (8). 

 

Det totale medlemstallet viser dermed en oppgang fra 2014 med 2 medlemmer til 413. 38 

medlemmer har meldt seg ut og 40 medlemmer er innmeldt i foreningen i 2015. 

 

Medlemsregisteret er håndtert av økonomi- og administrasjonsansvarlig ved hjelp av 

Idrettsforbundets medlemssystem i Klubben Online/N3Sport. Registeret er oppdatert med 

hovedinformasjon om medlemmene. 
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Løpende regnskapsføring er i 2015 ivaretatt av Regnskapskontoret Follo v/ Hanne Engseth. 

Regnskapskontoret er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening NARF. 

Rapportutarbeiding ivaretas av økonomi- og administrasjonsansvarlig. 

 

Kommentarer til regnskapet for 2015 

 egn k pe  for       i er e   r re  l    p           kr   mo    d je   p           kroner 

Dette skyldes hovedsakelig at salgsinntek er   r  4 ’ kroner   il k dd    ’ kroner og 

   r kon ingen er hele    ’ kroner ( kylde  NM)    ørre enn   d je  er   Videre     i p  

ko  n d  iden  r k e   ’ kr mindre p  jolle-henger (budsjettert i 2015,  kommer i 2016). 

 

De største inntektspostene  i Seilforeningen er H  neinn ek er (f   e   gje  er) p   4 ’ kroner  

S lg inn ek er kio k p     ’ kroner  og    ’ kroner i Til k dd/Lo  eriinn ek er  I  illegg 

h dde  i  e ydelige inn ek er i      i form    S  r kon ingen er p     ’ kroner   om 

hovedsakelig  kylde      i  rr nger e NM  Medlem kon ingen ene  idro med    ’ kroner  

 

De   ør  e   gif  po  ene i regn k p  re    r Innkjøp kio k  rer p     ’ kroner  

Trenerko  n d p     ’ kroner og Vedlikehold h  n p     ’ kroner  

 

Lotteriinntekter 

Dette er inntekter vi mottar fra Storsenter  Bingodrift AS, Ski, som er en del av O. 

Kristoffersen Bingodrift AS. Nesodden Seilforening er godkjent som lotteriverdig 

org ni   jon e  er Lo  erilo en  p r gr f 4  I      mo  ok  i 9 ’ kroner mo    d je  er     ’ 

kroner. I 2014   r inn ek ene    ’ kroner 

 

Sponsorinntekter 

Seilforeningen hadde i året 2 sponsoravtaler. St. Gobain Byggevarer sponset NM med 20 

kroner  og Wi h M rine AS (Nor h S il )  idro med  ’ kroner i kon  n er  il Hø  c p’en   i 

tillegg til verdifull faglig bist nd og premier  Spon orinn ek ene øk e dermed med   ’ kroner 

fra 2014. 

 

 

 

 

 

Salgsinntekter kiosk 

S lg inn ek ene øk e med   ’ kroner fr        og   r 4 ’ kroner  edre enn   d je  er   Til 

tross for dette var kostnaden for Innkjøpte kioskvarer som budsjettert. Det betyr en 

bruttofortjeneste på 36,2%, som er i overkant hva vi har oppnådd tidligere. 

 

Tilskudd 

Til k ddene for regn k p  re   le p     ’ kroner  B d je  e    r p     ’ kroner  og i    4 

mo  ok  i   4’ kroner  De  e er ho ed  kelig mom kompen   jon som vi mottar via 

Idrettsforbundet, samt noe tilskudd fra Seilforbundet og fra Oslo & Akershus Seilkrets. 

 

Havneinntekter 

Det var noe færre gjestebåter enn budsjettert grunnet kald og våt sommer. I knallsommeren i 

   4 h dde  i hele   ’ kroner   ørre inn ekter fra gjestebåter enn i 2015. En økning i 
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Havneinntekter faste, gjorde allikevel at vi for Havneinntekter totalt, kom ut omtrent som 

budsjettert. 

 

Startkontingenter 

Pga at vi i 2015 arrangerte NM for Optimister og E-joller, ble inntekter i form av 

startkon ingen er hele   ’ høyere enn   d je  er   

 

Kostnader 

S m ko  n der  le   ’ kroner l  ere enn   d je  er   A  ikene er fordel  p  en rekke mindre 

konti. 

 

Likviditet 

Seilforeningens likviditet er god, og forbedret gjennom året. Innskudd i Bank er økt fra    ’ 

kroner  il     9’ kroner  

 

Soliditet 

Ne odden Seilforening  egenk pi  l er gjennom  re  øk  med    ’ kroner  il      ’ kroner   

 

Havn 

Inn k     nlegg k pi  l  ed oppre  el e    S meie  Al ern B  h  n er i      

kostnadsført som følge av idrettens regelverk om balanseføring av anleggsmidler. 

 

Rettighetshavere. 
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt kapital er pr 
31.12.2015 kr 2 132 747,-  
Alle rettigheter utgjør 120,75 m. 
I 2015 var det det 23 rettighetshavere som benyttet sin rettighet ved å ha båt i havna. 
 

Se noter om dette i regnskapet. 

 

Årsoppgjørsdisposisjoner 

Årets resultat er foreslått disponert på følgende måte: 

 

Årets resultat................................... 300.787 kroner 

Avsetning til Havnefondet*).................76.605 kroner 

Resten tilføres Annen egenkapital...224.182 kroner 

 

*) Det kan avsettes differansen mellom årets  Havneinntekter faste og årets kostnader til 

Vedlikehold havn. I 2015 utgjorde dette  204.974 kroner minus 128.369 kroner = 76.605 

kroner. Fondet kan disponeres fritt, men med tanke på planlagt forbedring og utvidelse av 

molo og havn, foreslås denne disponering av årets resultat. 

 

 

 

.. 

 

Informasjon  
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Leder Erik Johan Worsøe Eriksen 
Vara: Rune Wallner 
 
Informasjonskanaler  
Foruten uformelle kanaler bruker vi nettsiden vår, Facebook-sider, epostutsendelser og medlemssiden i 
Seilmagasinet for å kommunisere med omverden og informere våre medlemmer.  
 
Av disse er det Facebook-siden som har virket mest effektivt dette året. Det er i tråd med generelle tendenser; 
FB har lav terskel og er tilgengelig for alle. Det inviterer til deling av både formell og uformell informasjon. Høy 
aktivitet på FB vitner om stort engasjement i klubben og sporer til mer aktivitet. Dette er gledelig. 
 
De andre kanalene har vært preget av litt mer tilfeldig anvendelse dette året. Resultater fra egne arrangement, 
og informasjon knyttet til disse, bl. a NM i Optimist og E-jolle, har vært publisert på hjemmesiden vår. Men en 
gang siden sensommeren ble vi utsatt for et hacker-angrep og nettsidene var ute av drift i en lengre periode. 
De er nå i drift igjen. 
 
Mediedekning 
Vi har hatt regelmessige omtale i Amta og Seilmagasinet om enn ikke så mye som ønskelig, og egne saker i 
Seilmagasinet ved hver utgivelse. 

 

Klubbhus  

  
Klubbhusutvalget har i 2015 bestått av:  

 Vibeke Lunel – Leder/Innkjøp 

Heidi Maria Rask-Arnesen- Vara 

Rune Eliassen - Teknisk 

 Vertskap 

Det har vært meget godt bemannet med vertskap i sesongen 2015. Målet var at kiosken 
skulle holdes åpen i alle helger gjennom sommerferien, og dette klarte vi stort sett.  Nye 
medlemmer har vist interesse for å være vertskap og dette er bra.  

Utleie 

Det har ikke vært noe utleie i 2015 sesongen, på bakgrunn av hva som har vært vanlig har vi 
sagt nei til utleie i seilsesongen. Det var budsjettert med kr 20.000,- i inntekter under utleie i 
forbindelse med Rune Eliassens årlige sommerarrangement. Dette ble imidlertid avlyst. 

 Kiosk/driftsartikler 

Hele sortimentet i kiosken ble byttet ut denne sesongen. Vi gikk inn for å holde oss til en 
enklere varebeholdning og færre leverandører. Alt som selges i kiosk handles på Rema 1000 
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på Bjørnemyr ( hvor vi opprettet en konto, og hvor vertskap kunne foreta nødinnkjøp ), eller 
bestilles  via Carl Evensen og DiplomIs; som leverer varer direkte på Alværn Brygge. Målet 
med dette var å forhindre oversvømmelse av tilfeldige kvitteringer og gjøre utgiftene i 
kiosken mer oversiktlige. 

Prisene i kiosken ble også satt opp 20-50 %. (Eksempel: Kaffe har i mange år kostet kr 10,-. 
Prisen gikk i år opp til kr 15,- ) Prisene er fortsatt «rimelige dugnadspriser»  ingen kunder  har 
reagert negativt på prisøkningen, og vi er fortsatt langt under markedspris. Prisøkningen 
medførte at kiosken gikk med et overskudd i år. 

 Teknisk drift/vedlikehold/vask 

Rune har også i år hatt oppgaven som vaktmester, han har fikset kjøkkenskuff nede og et 
skap i vertskapsleiligheten. Huset har i år blitt vasket regelmessig av en ansatt vasker, dette 
er en viktig jobb som vi må legge til rette for også til neste år.  

Klubbhusutvalget ønsker seg en tralle til varer som FUNGERER! Dette har styret vedtatt å 
skaffe til veie, men det ble ikke gjort i 2015 dessverre. 2016??? 
 
Årsrapport fra Jolle og Brett for sesongen 2015. 

Jolle- og brettutvalget har i 2015 bestått av:  

 Michael Schulz, Leder 

 Adrian John Bates, Material. 

 Alf Magne Andersen, klassekaptein E-jolle, regatta, NM regattasjef. 

 Bjørn Forslund, hovedtrener, treneransvarlig. 

 Christian Lundblad, følgebåter. 

 Annette Maritvold, utvalgsmedlem. 

 Ian Ova, utvalgsmedlem. 

 Sturla Holand, klassekaptein Brett. 

Deltagere uketrening 

 I 2015 hadde vi en fin gruppe med jolle- og brettseilere på Steilene – 46 seilere (2014: 37). 

Steilene har vært en aktiv treningsplass for jolle- og brettseilerne fra mandager til t.o.m. 

torsdager gjennom hele sesongen.  

 

Seilere:  

 Vi har hatt 2 aktive E-jolleseilere, Henrik Anderson og Henrik Bucher.  

 Vi har hatt 37 Optimistseilere som deltok under ukas trening fordelt på: 

o 2 nybegynnergrupper – 26 deltagere (fulle kurser) (2014: 15) 

o 1 viderekommende og 1 NC gruppe – 11 deltagere (2014: 10) 

 Brett&Kite-seilere: 14 deltagere (2014: 10) 

 Ved innetrening winter 2015/2016 deltok 16 jolleseilere (2014: 10) 

 

13 optimistjolle- og E-jolleseilere fortsatte i sesongen 2014 til 2015. (2013->2014: 13) 

 

Trenere 
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Vi har hatt mange ivrige, engasjerte jolletrenere med oss gjennom sesongen. Stor takk rettes 

til alle trenerne for 2015 sesongen med mange seilere på banen. Ekstra stor takk til de som 

stilte frivillig (Bjørn, Cecilie og brett-trenere) 

 

 Uke trening: Bjørn Forslund, Vår Osborg, Emil Aslaksrud, Halvard Holand, Henrik 

Andersen, Cecilie Haug, Henning Ødeby Karlsen, 

 Klubbregatta: Henning Ødeby Karlsen, Vår Osborg. 

 E Jolle & Optimist clinic: Magnus Andersen, Henning Ødeby Karlsen, Jon Aksel 

Mortensen 

 Seilcamp: Nina Tuv, Vår Osborg, Emil Aslaksrud, Henning Ødeby Karlsen, Bjørn 

Forslund 

 Brett: Damir Hanzek, Emil Aslaksrud, Halvard Holand, Morten Markvard  

 Innetrening 2015/2016: Bjørn Forslund, Halvard Holand, Vår Osborg, Cecilie Haug.  

 

Optimistjolle aktiviteter 

Sammen med alle de som fortsetter er jollegruppene i god vekst. Det har vært en ivrig gruppe 

av seilere og foreldre og det regnes med at mange vil fortsette i 2015 sesongen. Mange fine 

kvelder på Steilene, mye reiser rundt til andre steder for regatta deltagelse. 

 

To optimistkurser for nybegynnere har vært fulltegnet i 2015. Begge startet i mars med en 

teori-kveld på Alværn skole og fortsatte med en kveld med bassengtrening samt jolle i vannet. 

Treningen avholdes på tirsdager og torsdager med mange gode opplevelser for barn og 

foreldre. Det er så fint at flere og flere kommer for å prøve seg på vannet. De nye 

trekantseilene ble flittig brukt og hadde en positiv effekt særlig for dem som var litt redde ved 

mye vind i seila.  

 

Viderekommende gruppa trente tirsdager. Varierende værforhold var utfordrende og likeså de 

forskjellige nivåene som finnes i denne gruppa. Uansett ble seilerne med hver trenging bedre 

og klarte å mestre vind og bølger alt bedre med tiden.  

 

NC-gruppa har trent tre dager i uke, med spissing på onsdager. Oppstarten var deltagelse på 

Son frostbite i mars 2015 og deretter to samlinger på Bolærne og Steilene i mars/april. Den 

”  nlige”  reningen  egyn e  i  idlig med   llerede den    april. Nesten alle har deltatt alltid 

på klubbregattaer for joller som er blitt holdt på torsdager.  

 

Seks deltagere fra NC-gruppa har del     p  Norge  C p’er i Tøsnberg, Bergen, Moss og 

Bunnefjorden og alle var med på NM på Steilene. Sammenlagt i NC ranking fikk Vincent 

plass 18 og Oda plass 29. Emil, Sophie, Marieke og Hedvig seilte imponerende bra som  

”newcomer” i op imi  kl   e A   

 

Tre Nesoddinger kvalifiserte seg til Junior Nordisk mesterskap (Oda Skeide Bates; Sophie 

Desirée Maritvold, og Vincent Vaske). I Finland viste det seg at det finnes mange veldig gode 

nordiske optimistseilere; plasseringer var ikke helt på toppen, men uansett var det en skikkelig 

opplevelse for Oda (beste plass: 17) og Vincent (beste plass: 24) å delta i en stor internasjonal 

felt. 
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NM på Steilene var et stort arrangement og opplevelse for unge og foreldre. Under det 

”inoffi ielle NM”   r Emil Forslund fra Nesodden den smilende vinneren mot 50 talentfulle 

coming-stars-seilere. Under NM kom Vincent på plass 14 blant de norske guttene, og Oda 

kom på plass 22 blant jentene. 

 

Hedvig Ødeby og Emil Forslund vant OAS cupen for jenter og gutter! Gratulasjon.  

 

Sesongen endte med deltagelsen av Oda, Marieke, Emil og Vincent på Herbstpokal i 

Schwerin/Tyskland i et felt med 250 optimist seilere, som ikke bare kom fra Tyskland og 

Norge.  

Brett&Kite aktiviteter 

Etter vårtreningen sluttet 2 seilere, men i høst hadde vi to nye seilere og 4 som har vært med 

tidligere, samt 5 erfarne brettseilere og 3 Kite-seilere. Treningen pågikk på onsdager. Utover 

våren var Damir trener, med Halvard og Emil som støttetrenere. På høsten var Morten trener 

med Halvard og Damir som støttetrener. Brettgruppa har nå følgende utstyr tilgjengelig: 6 

begynnerbrett, 6 ferdig riggede seil i ulike størrelser, 2 trenerbrett, 2 ferdig riggede trenerseil. 

Tre Kite-seilere prøvde å seile fra Storsteilene med suksess.  

 

E-Jolle aktiviteter 

Sesongen startet i mars/april blant annet med E-jolle clinic på Steilene. Samling på Steilene 

var veldig samlende både for seilere i klubben vår og for å treffe seilere fra andre klubber. Vi 

benyttet klubbhuset på Steilene til treningssamling med overnatting. 

 

Begge Henrik Andersen og Henrik Bucher hadde kvalifisert seg til VM grunnet fjorårets 

ranking-seilaser på Nesodden, NC i Tønsberg, og NC i Moss. Henrik B. deltok i tillegg i NC 

Bergen, NC Bærum og NM på Nesodden.  

 

VM for Europajolle i juli arrangerte Arendal seilforening. Henrik B kom på en flott 9. plass 

og Henrik A. På en flott 13. plass – Gratulasjon! Mye vind og mye moro. Det norske laget 

med Lars Johan Brodtkorp, Horten Sf, Håvard Aker, Tønsberg Sf, Kristoffer Rosmo, 

Bundefjorden Sf og Henrik Andersen fra Nesodden Seilforening klinte til med seier i Nation 

Cup, et uoffisielt VM i lagseiling. I tredje og siste seilas ved finale mot Danmark ble det 

veldig tett, men til slutt fikk Norges Europajollelag et veldig godt overtak og hadde sine første 

tre båtene over målstrekket - og hadde dermed vunnet totalt! Norges team ble tildelt en stor 

vandrepokal som står fortiden i klubbhuset på Steilene. 

 

Henrik Bucher ble nummer tre under NM på Steilene i Europajolle: Bronsemedalje i 

norgesmesterskap, gratulasjon ! 

 

E-Jolle og Optimist Jolle Clinic (11.-12. April) 

Vi hadde 7 E-Jolle deltagere og 10 Optimistjolle deltagere. Det deltok seilere fra Tønsberg, 

Bundefjorden, Drøbakssund, Bærum og Nesodden på samling. E-jolle seilere bodde på 

klubbhuset hele helgen og ordnet med måltider etc. Vi hadde en fin og sosial samling og 

Steilene bør brukes oftere til denne type samlinger. OAS støttet oss med midler som dekket 

utgifter til en trener for dette arrangementet og Amta var ute på banen og laget en fin 

https://www.facebook.com/HenrikBucher
https://www.facebook.com/henrik.andersen.50746
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reportasje til lokalavisen. Det var lite vind hele helgen og det ble blant annet arrangert 

bakkeløp opp fra Alværn brygge til Alværn skole. 

Norges Mesterskap for E-Jolle, Optimist, Coming Stars (14.-16. August): 

14.-16. August arrangerte Nesodden Seilforeningen Norges Mesterskap for E-Jolle og 

Optimist. Regatta sjef Alf Magne Andersen hadde samlet et superbra team av storbåtfolk og 

juniorforeldre for a få til en meget bra organisert NM til ære av Nesodden Seilforeningen. 

Tusen takk til alle som bidra! 

Arrangementet var åpent for Optimist, E-Jolle og Op imi   ”coming    r ”  Deltagere: 

Optimist: 31 jenter, 42 gutter, 55 coming stars; E-Jolle: 11, til sammen 139 seilere, samt 

foreldre, banesjefer, bøyebåt besetning, kiosk hjelpere, trenere, dømmere og søsken. 

In ere  en for ”coming    r ”-klassen var enorm. Klassen består av seilere som ikke er gamle 

nok til å delta i NM. Bjørn Forslund initierte og arrangerte denne klassen. Tusen takk! Her 

deltok ikke bare mange søsken av NM-deltagere, men også mange andre unge Olsofjord-

seilere og deres familier ha tatt turen til Steilene for å bli med på en fin regatta. 

Camp Steilene 2015 – Seiling for alle (24-28 Juni) 
Under sommeren, 2015 ble det avholdt en   ilc mp p  S eilene ”C mp S eilene”  lede     

Michael Schulz og Bjørn Forslund med fire trener. Det var 25 deltager, 13 uten særlig 

seilerfaring og ny til klubben. Barna fikk opplæring i seiling når værforholdene var bra, men 

ellers kunne prøve de seg i krabbefiske, bading, lek på land, brettseiling, tokrona. Camp var 

org ni er  i for indel e med g  e      op imi   jollene fr  Gjen idige   if el e ”Seiling for 

 lle”  Veldig  ik ig  rr ngemen  for gr ppen. 

Sosialt 

Sommeravslutning: 23. Juni avholdt vi sommeravslutningen for alle jolle- og brettseilerne på 

Steilene. Dette var morsomt og de fleste av seilerne våre møtte opp og mottok fortjent hyllest 

for sin innsats i vårsesongen. Det ble dessuten grillfest og foreldreregatta med stort 

engasjement fra både juniorer og foreldre. Det er alltid morsomt å se så mange foreldre og 

barn som ha det gøy!   

Sesongavslutningen ble avholdt 5. november på Berger. Deltagerpremier til alle er en 

selvfølge. Tradisjonen der de eldre seilerne presenterer sin seilsesong ble videreført også i 

2015, disse er store forbilder for våre yngre jolleseilere.  (Foredragsholdere var Oda Skeide 

Bates, Sophie Desiree Maritvold, Vincent Vaske). Sølvjolla ble tildelt Vincent Vaske, i 

juryens innstilling står det at Vaske får prisen for god fremgang i 2015 samt stå på vilje under 

trening.    

Støtte, Satsing på seiling som idrett  

Seilforeningen ønsker å støtte alle seilere som har lyst å satse på idretten sin. I tillegg har 

seilforeningen budsjettert støtteordning både for startkontingenter til Norges Cup samt 

Elitestøtte der egne regler er utarbeidet. Vi har tildelt kr 36 000,- i elitestøtte og kr 15 000.- i 

startkontingenter til seilere som kvalifiserte seg til dette etter gjeldende regler. For Nesodden 

SF er det viktig å synliggjøre og oppmuntre seilere som satser på idretten siden de er store 

forbilder for de yngre.   
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Båter og utstyr, Gave fra Gjensidige Stiftelse ”Seiling for alle” 

Jollegruppa hadde dugnad både i vår og i høst. RIB følgebåtene er tatt vare på. Følgebåtene er 

overhalt og sjøsatt/ilandsatt. En RIB er sliten, og under trening opplevde vi noen små kriser, 

fordi RIBene ikke var tilgjengelige. Det viste seg i tillegg at det kan være en utfordring når 

flere trenere og sikkerhetsbåter samtidig er på vannet (noen gang tre grupper samtidig).  

Vi har i dag en veldig bra optimist-jollepark grunnet tidligere kjøp av joller og 5 nye Optimist 

joller) som NSF fikk i gave fra Gjensidige stiftelsen i 2015 i forbindelse med kunngjøring av 

sommer seilcamp  og seiling-d gen ”Seiling for  lle”  

 

 

Årsberetning  
Nesodden Seilforening  

2015 

Havneutvalget 

 

Havneutvalget i 2015 

Kjell Nygaard   Leder 

Rune Sletten   Vedlikehold og dugnadsansvarlig 

Arild Vangstein  Teknisk (strøm, vann, luft, kran) 
Olav M Bjørnås Undervanns konstruksjoner 
Per Asp             Flytebrygger 
Rune Eliassen  Rausmolo 

Ronny Willumsen Båter 
Lars Dyrhaug  Trebrygger, sjøbua, badeflåten, fabrikken 

Status. 

 Seilhavnas 29. driftsår er gått over i historien og vi kan se tilbake på et godt år med mange 
besøkende og høy aktivitet blant medlemmene. Havna fremstår i god stand med alt planlagt 
vedlikehold utført. Den besluttede generelle oppgraderingen av båtplassene, ved at det skal 
anskaffes og monteres fortøyningsbommer på alle dobbelplasser, som er fast utleiet har blitt  
suttført i år og i alt 11 bommer er montert 
Arbeidet med mesaninen i fabrikken er fullført og symaskin er på plass og klar til bruk for 
medlemmene.  Vi målsetter oss å få installert fast belysning på loftet som da vil være 
tilgjengelig for reparasjon av seil og andre båttekstiler. Vi får med andre ord et godt seilloft 
til disposisjon. 
Vær og ikke minst trafikksjø utsetter havna vår for stor slitasje og til tider skade på båtene. 
Siden kommunen startet arbeidet med rullering av kommuneplan-arealdelen har styret 
arbeidet for å få utvidet havna med forsterkning/utvidelse av moloen og/eller utlegg av 
flyene bølgedempere. Politisk behandlig er gjennomført og vi kan forlenge rausmoloen med 
inntill 40 m 
Havneutvalget har utarbeidet tre alternativ ti forlengelse og saken ligger i styrets hender for 
beslutning om hva som skal fremlegges for årsmøte 
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Der er en forutsetning at ingen tiltak settes i verk før en ordinær byggesaksbehandling 
er gjennomført.  
Styret/havneutvalget vil starte deltaljeplanlegging og søke finansiering i 2016 med sikte 
på realisering i 2016/17. 
 
Dugnad. 
Vårdugnaden 11. og 12. april. 

23 personer deltok lørdag og 10 deltok søndag. Årsaken til at deltakelsen var lavere enn 

tidligere var at jollegruppen og brettgruppen ikke deltok. De gjennomførte sin vårklargjøring 

andre dager. 

Havna ble imidlertid gjort klar for sommeren. Det var ingen skader av betydning etter 

vinteren. Tre nye fortøyningsbommer  ble montert og planen om 11 bommer ble dermed 

gjennomført 

Tilbringerbåtene ble klargjort og sjøsatt 

Total innsats inklusive montasje av de tre bommene og oppussing av Blåtann er ca. 240 

timer. 

Høstdugnaden 17. og 18. oktober. 

Høstdugnaden ble en vellykket stordugnad. 

Vi var 28 personer på lørdag og 12 på søndag. Under høstcupen mistet vi på lørdag all 
strømtilførsel til havna og vi klarte å konkludere med at det var et brudd på tilførsel kabelen 
mellom klubbhuset og havna. Elektriker klarte ikke å lokalisere hvor bruddet var og det ble 
besluttet å legge ned ny kabel. Denne lå klar til første dugnadsdag og dugnadsdag og 
deltagerne var på forhand oppfordret til å ta med hakke, spade og krafse. Ny grøft ble gravd, 
kabel lagt ned i noen lunne samme trase som den gamle og søndag ettermiddag kunne vi 
fylle igjen. Stor innsats fra store å små.  

Total innsats inklusive alle grupper er ca. 300 timer. Ungene er ikke medregnet. 

Alle gruppene deltok og fikk gjort alt vinterklart på sine områder. 

Tilbringerbåter. 
Båtene ble tatt på land og rengjort og motorene fikk sin vinterkonservering. 
Det viser seg at den nye Pioneren har en fabrikasjonsfeil som gjør at den tar inn vann i 
dobbeltbunn. Båten er brakt tilbake til leverandør for reparasjon. Vi forutsetter at dette er 
en reklamasjonssak. 
I tillegg til Blåtann vil to gule Pionerer utgjøre tilbringerflåten i 2016.  
 
 
Rettighetshavere. 
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt kapital er pr 
31.12.2015 kr 2 132 747,-  
Alle rettigheter utgjør 120,75 m. 
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I 2015 var det det 23 rettighetshavere som benyttet sin rettighet ved å ha båt i havna. 
 
Sommersesongen ble gjennomført med havnevakt hver helg i hele sesongen. Vi har 
registrert en betydelig nedgang i besøket i forhold til 2014 som var et toppår  
 

Vi er ualminnelig heldige som har en så stor dugnadsånd bevart selv om vi ser en 

nedadgående trend. Det kan være vert å minne om at det er dugnadsplikt for alle med 

rettighetshaverbevis i havna og at plikten er to dager vår og to dager høst hvis fire dager er 

nødvendig for å holde havna i god stand. Det skal også legges til at noen, selv uten plikt 

bidrar utover dette. 

Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi alle har gleden av en trygg, 

funksjonell og pålitelig havn. 

 

Havneutvalget 

31.12.2015 

Kjell Nygaard 
 

 

Storbåt 

Storbåtutvalget har i 2015 bestått av Colin Bevan, Leder -  Olav M. Bjørnås, nestleder.  

Øvrige utvalgsmedlemmer er Marit Sletten, Øyvind Degnes, Tormod S. Petersen og Stein 

Ødegård.  Henno Grenness trakk seg fra utvalget og Michael Kristiansen har kommet inn i 

utvalget mot slutten av året. 

Utvalget har 4 møter dette året. 

Aktiviteter: 

Det ble gjennomført 4 temakvelder i løpet av 2015. 

25 februar ble det en gjennomgang av Nor Rating med Per Bøymo.  16 deltagere møtte på 

Tangenten.   Nye Rating regler setter begrensinger og gir muligheter.  Per Bøymo hadde også 

en god gjennomgang av det nye målebrevet.   

18. mars kom Tor Hove til oss for å fortelle om shorthanded seiling, Tor delte praktiske tips 

som var verdt å få med seg for turseilere og regattaseilere. 

15. april var det godt oppmøte på Svestad hvor vi hadde en teoretisk og praktisk gjennomgang 

av start prosedyrer for den kommende regattassesongen.   Inger Bucher og Øyvind Degnes 

hadde ansvaret. 

Hvordan bli en bedre klubb?   19 november på Tangenten, stilte  Stein Erik Falck stilte fra 

Kretsen  og hadde en gjennomgang om hvordan man kunne bli en bedre klubb for sine 

medlemmer.  Ca 8 deltok. 

Det ble også lagt opp til et uformelt treff med Fagerstand «mafian» i slutten av november.  

men dessverre intet oppmøte foruten de fra Fagerstrand. 

North Sails Treningssamling -  1-3 mai. 
Første helgen i mai var vi i år som i fjor vertskap for North Sails treningssamling for NOR 

Rating båter.   25 båter deltok ifølge Christen With.   Dessverre få båter fra vår egen 

seilforening. 

Telenor regatta - 21. mai. 
E  er fjor re     k e    le  i i  r og   fore p r  om    rr ngere reg     for Telenor’  

seilegruppe for de ansatte og inviterte gjester.  Regattaen foregikk på faste merker rundt 
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Steilene.  Klubben fikk kr 8000,- for dette.  9 båter deltok.  Tradisjon tro så holder Marit 

Sletten kontakten med Telenor – takk til Marit for dette. 

Voksenkurs, 
Det ble ikke avholdt voksenkurs i 2015, men dette er på trappene for 2016  

VOR målgang Gøteborg - 26-28 juni. 
En gruppe entusiaster tok turen til Gøteborg denne helgen for å overvære avslutningen av 

Vol o Oce n   ce   Noen  eny  e   il og  ok E ’n nedo er   ndre  ok  jø eien og  ok den 

 ndre E ’n  Lørd g k eld h dde  i en felle  midd g med     il  ord    

Hummerseilasen -  2-4 oktober. 

I 2014 ble det avkortning pga kuling, I år ble det avkortning grunnet fullbooket Restaurant på 

Ekenes. 

Ingen fortvilelse, helgen bød på et flott seilas ned til Soon fredagen ,  og videre ned til 

Engelsviken på lørdag.  Lekker mat, godt samvær.   Carmencita og BaceCamp savnet 

hverandre underveis så dermed tjoret de seg sammen og  imiterte en katamaran!  – Vi tror 

neppe dette blir en ny regattaklasse, men hyggelig var det sikkert.  – Flott bilde ligger på 

Facebook. 

Takk til Stein Ødegård for et flott arrangement som de som deltar setter stor pris på. 

Egne regattaer 

Steilene Rundt, 22 april - 22 august. 
11. deltagende båter som i fjor.  16 regattaer + en trening.  TimOut gratuleres med 1. plassen, 

Wasabi kapret 2. plassen, X-Red Dingo på 3 plass og Wilda med en flott 4 plass.  I løpet av 

regattaens 16 seilaser, ble det 6 individuelle seiere blant båtene og regattaen har engasjert 

minst 50 seilere.  Tusen takk til både Tormod for sin innsats som regatta sjef og til Line 

Rødseth som alltid er raskt ute med resultatene.   

Steilene tredagers, 14- 17 mai. 
Vårens vakreste eventyr, ifølge deltagerne.  15 båter deltok på årets arrangement, noe som er 

en økning fra året før.   Flotte seilas fra Steilene til Sandspollen, Storekjær til Rødtangen fyr.  

Avslutningsdagen bød på regatta fra Holmsbu til Son med premieutdeling i Hvittingbukta.   

Bacecamp var best sammenlagt, tett fulgt av X-Red Dingo på 2. plass og Carmencita på en 

fortjent 3 plass.  Tusen takk til Sigurd Parmann og Svein Søderlund som tar arrangørjobben 

og gjør arrangementet inkluderende for alle som deltar.  

Klubbmesterskapet Nor Rating, 22 august.  

Klubbmesterskapet ble avholdt 30 august – hele 14 båter var påmeldt og det ble to flotte 

regattaer på fjorden den dagen.  Først løp ble startet utenfor Fagerstrand, takk til Ole-Jørgen 

Roven og Dag Bjørnsen som la en flott bane.   Distansebanen for andre løp ble lagt av 

Tormod Petersen.   Colin Bevan var regattasjef.    Gratulerer til Wasabi med flott førsteplass, 

tett fulgt av Elderado på annen plass.  

Kretsmesterskapet  OAS 

Nesodden Seilforening fikk i år også tildelt kretsmesterskapet fra Oslo og Akershus Seilkrets 

(OAS).  Opplegget går i å arrangere kretsmesterskapet som en serie med avslutningsseilas i 

Nesodden Høstcup.  De som seilet en regatta i kretsen, ble automatisk med i serien om å bli 

kretsmester.  OAS virket godt fornøyd med serien.   Kretsmester ble Andante,  Terje Hall 

Torgersen fra Bundefjorden Seilforening.  Beste seilforening ble   Bundefjorden Seilforening. 

  Beste båt fra Nesodden ble X-Red Dingo. 

 North Sails Nesodden Høstcup 19-20. september. 

Tilslutt ble det 46 båter var påmeldt i årets regatta.  Dessverre er dette 4 båter færre enn i fjor 

og 13 båter færre enn for to år siden).   North Sails Nesodden Høstcup er Shorthand seilernes 

siste regatta i deres nasjonale ranking og 14 båter deltok i denne klassen (mot 13 året fø).   
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Kåringen av årets shorthanded seiler, Elling Rishoff, var allerede avgjort før høstcupen.  

Positivt av året er at First 31.7 la sitt klasseklubbmesterskap til Høstcupen og X-35 forsøkte å 

stille egen klasse, de manglet én båt, men de fikk egne start.  Samarbeidet og dialogen med 

disse partene var god og de ønsker lignende løsning til høstcupen 2016.  Dessverre var det 

rolig forhold på både lørdag og søndag - det ble seilt to baneseilas lørdag og tre på søndag. I 

Distanseseilas må vi  bli bedre og ha flere avkortningsmuligheter, 6 av 12 båter hadde DNF på 

søndag, i tillegg til hele First 31.7 klassen. 

Banesjef var Rune Werner og Colin Bevan var regattasjef.    Festen på kvelden var vellykket 

og stemningen god.  Takk til Hanne Bjørnås med «crew» som sto for opplegget på land. 

Tilbakemeldingene fra deltagerne var stort sett positive. Lørdag kveld var det i en periode 

problemer i havnen i forbindelse med vind og båter som hadde tatt for lett på fortøyningen.   

Dessverre ble det et par grunnstøtinger ved Krøkle og det frarådes å legge distanseseilaset i 

dette området i fremtiden. 

Klassevinnere:  

First 31.7 – Ziggy – m/ Frode Heggdal Larsen 

Shorthanded: Sparkling Girl m/ Harld Waldner (Morild m/ Olav Mork Bjørnås på 4 plass) 

Nor Rating Distanse – Mulen m/Finn Gustav Skofteland (Tango, m/ Iver Iversen på 3. plass) 

Nor Rating Bane  Al Capone, m/ Christian von Trepka  (Wasabi m/ Henning Føsker på 

4.plass) 

X-35 stilte med kun 4 båter – Vi arrangerte egne starter, og Barcarole opus IV, m/ Bjørn 

Vadholm ble vinner av disse 

Terminfestede storbåtregatta 

HH Skagen Race 13-15. mai. 

144 båter påmeldt til årets HH Skagen Race.  4 båter fra NSF stilte på startlinjen.   Raskest båt 

overall var Karma Police en Shaw 9 med en reell tid på  14 timer og 16 minutter.   Veldig 

gledelig med en førsteplass på Wasabi i Shorthanded klassen med Stein Ødegård og Henning 

Føsker.  Reell tid 19:24:12 og en justert 18:53:14 - Vi gratulerer.   Vindfang (Tormod 

Petersen), Farroson ( Kim Lie ) og Gammel Moro (Bjørn Forslund ) var de  andre båtene som 

stilte. 

Færder’n - 12. juni. 
675 båter deltok på årets Færder seilas (mot 691 i fjor ).   26 båter som i fjor var påmeldt fra 

Nesodden Seilforening.   

4. plasser:  

● X Red Dingo, R u/spin H  

● Lady N,  Nor R-H2 Bane H 

3. plasser: 

● Lill, Maxiklassen u/spin – bane M 

● Frk Lehmkuhl, Nor R, Bane T  

 

Det nevnes som en kommentar at Maline, stilte på startlinjen i Sorthanded klasssen dagen 

etter hjemkomsten av sin 9 måneders langtur til Karebien!  

 

Seapilot2star – 18-20. juni. 
Regattaen het tidligere Watski2Star 53 båter stilte på startlinjen, mot 74 båter i fjor.  3 båter 

var påmeldt fra Nesodden Seilforening,  I tillegg stilte Øyvind Degnes på Xpronto, fra KNS. 

Gratulerer til Timeout og Elderado med flotte 3 plass over all i hver sin klasse.  Timeout fikk 

dessuten etappeseier på distansen fra Strømstad til Målgangen ved Skjæløy – vi gratulerer. 
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Morild, med Olav Bjørnås og Børre Søraas-Sæther fikk en 11 plass i sin klasse. 

 

Hollenderseilasen - 29. august. 

Totalt 200 båter var påmeldt, hvorav 8 båter fra Nesodden Seilforening.  Beste plassering i sin 

klasse fikk Siagahay med en flott 3. plass.  Wasabi en 5. plass og Morild en 6 plass i sine 

respektive klasser.    

 

Heineken Cup St. Maarten -  6-9 mars 

 

Maline, med Børre og Monica Søraas Sæther seilte over Atlanterhavet i 2014.  I 2015 stilte i 

opp  og deltok i Heineken cup på St.Maarten.   Maline fikk en 4. plass i sin klasse (2 x 3.plass 

som beste regattaer ) , og en 27. plass  ( av 43 ) i klassen «Fastest monohull round the Island, 

with Spinnaker».  Vårt medlem Olav Bjørnås var også med som mannskap, så Nesodden 

Seilforening var godt representert!   188 båter deltok, fordelt på 18 klasser. 

 

 

Båtlaget 
Båtlaget Mumm36 Tango 

Seilforeningen eier to andeler i båtlaget. Det er dermed åpent for alle medlemmer å være med 

som mannskap.  Flere har benyttet seg av muligheten i løpet av sesongen.  

T ngo h r h    en  k i   e ong med del  kel e i B nnefjorden   nd    Færder’n  Hollender’n  

og Nesodden Høstcup. Båten var også med på Steilene Rundt og tirsdagsseilasene på 

Lysakerfjorden, der det også i år ble fjerde plass sammenlagt av 39 båter. 

Båtlaget har i år ikke mottatt sponsorpenger fra Wilhelmsen, men har seilt tirsdagsseilasene 

på Lysakerfjorden der hoveddelen av mannskapet er ansatte hos Wilhelmsen. Dette gir en god 

inntekt. Økonomien i båtlaget er god.  

Det er ikke gjort større seil eller utstyrsinvesteringer denne sesongen.  

 

Avsluttende kommentarer 

 

Storbåtgruppa har hatt et godt aktivitetsnivå for sesongen 2015.  Vi savner en større bredde i 

deltagelse fra våre medlemmer i regattaer utenfor vår regi.    Vi får gode tilbakemeldinger på 

de arrangementer som vi står for, men synes det er til tider tungt å rekruttere innsats fra 

frivillige omkring hjelp til å arrangere høstcupen.   Vi ser frem til en god sesong i 2016. 

 

 

 



Inntekter Regnskap 2015 Budsjett 2016 Adm 100 Klubbhus 200 Jolle/brett 300 Storbåt 400 Havn 500

Konto Navn

3110 Lotteriinntekter 98 161 100 000 100 000

3120 Sponsorinntekter 25 000 25 000 20 000 5 000

3210 Salgsinntekter 321 627 325 000 325 000

3440 Tilskudd 184 918 150 000 117 000 33 000

3510 Havneinntekter faste 204 974 190 000 190 000

3520 Havneinntekter gjester 142 374 160 000 160 000

3610 Leieinntekter klubbhus 1 590 0

3620 Utleie båter og utstyr 0 3 000 3 000

3810 Salg av driftsmidler 4 500 9 500 9 500

3910 Kursinntekter/Treningsavgifter 100 850 135 000 120 000 15 000

3920 Medlemskontingenter 131 610 130 000 130 000

3980 Startkontingenter 170 631 62 000 62 000

8040 Renteinntekter 8 865 5 000 5 000

Sum inntekter 1 395 100 1 294 500 252 000 345 000 265 500 82 000 350 000

Kostnader

Konto Navn Regnskap 2015 Budsjett 2016 Adm 100 Klubbhus 200 Jolle/brett 300 Storbåt 400 Havn 500

4200 Innkjøpte kioskvarer og rekvisita 205 068 227 000 207 000 20 000

4300 Seilmagasinet 47 851 45 000 45 000

4610 Stevner og aktiviteter 40 878 36 000 25 000 5 000 6 000

4620 Premier 16 228 8 000 5 000 3 000

6310 Leiekostnad 8 195 7 000 1 000 6 000

6320 Renovasjon, vann, kloakk 10 744 8 000 8 000

6340 Lys/varme 47 986 55 000 25 000 30 000

6360 Renhold 6 149 15 000 15 000

6510 Materiell og utstyr 52 461 35 000 30 000 5 000

6520 Seiljoller, båter, hengere 25 042 180 000 180 000

6530 Data/IT 14 972 18 000 18 000

6600 Vedlikehold klubbhus 0 30 000 30 000

6610 Vedlikehold havn 128 369 189 000 50 000 139 000

6620 Vedlikehold båter, joller, hengere 65 639 59 000 30 000 29 000

6621 Drivstoff båter 19 015 21 000 11 000 10 000

6720 Regnskapsutgifter 42 125 60 000 60 000

6730 Trenerkostnad 136 557 141 000 140 000 1 000

6800 Kontorrekvisita 1 300 2 000

6860 Møter, kurs, oppdatering 17 154 29 000 12 000 15 000 2 000

6900 Telekostnad 15 013 16 000 16 000

7390 Informasjon og markedsføring 3 991 6 000 6 000

7430 Refusjon av startkontingenter 15 500 18 000 18 000

7450 Elitestøtte 36 316 40 000 40 000

7490 Kontingenter og tilskudd eksterne 56 716 60 000 60 000

7500 Forsikringspremie 70 131 85 000 85 000

7790 Diverse kostnader 8 116 10 000 10 000

8140 Gebyrer og rentekostnader 2 797 3 000 3 000

Sum kostnader 1 094 313 1 401 000 445 000 290 000 470 000 18 000 178 000

Resultat 300 787 -106 500 -193 000 55 000 -204 500 64 000 172 000

Regnskap 2015  / Budsjett 2016 Nesoden Seilforening



 

 

Forslag til årsmøtet i Nesodden Seilforening 05.03.2016 

 

 
Forslagsstiller: Styret 

 

Forslaget gjelder: Kontingentøkning 

 

 

Nesodden Seilforening hadde siste kontingentøkning i 2014 begrunnet med 30 kr. økning for 

420 medlemmer til Norges Seilforbund – årskontingent. 

 

Det innstilles på ingen justering av kontingent for 2016 
 

 

 Kontingent 

2014 

Kontingent 

2015 

Kontingent 

2016 

Hovedmedlem senior 750 750 750 

Hovedmedlem junior 400 400 400 

Familiemedlem A 1000 1000 1 000 

 



 

 

 

Forslag til årsmøtet 5/3-2016 

Forslag fra: Styret 

 

6C: Endre signatur for Nesodden Seilforening. 
Bakgrunn: 

For å kunne drive effektivt må vi ha tilgang til å endre kontoer og andre tiltak. 

Det ønskes at følgende kan signere for Nesodden Seilforening: 

Styreleder + ett styremedlem i fellesskap 

 

Styret 15/2-2016 

 

 

 



 

 

 

Forslag til årsmøtet 5/3-2016 

Forslag fra: Styret 

 

6B: Legge ned Nesodden Seilforening - idrettsskole Org no: 

IB216000008001 
 

Bakgrunn: 

Alle kurs og leier etc  blir arrangert fra Nesodden Seilforening direkte. Det er ingen 

aktivitet i denne organisasjonen, og det har det ikke vært på mange år. 

Styret vil derfor anmode idrettskretsen om å stryke denne organisasjonen fra idrettens 

organisasjon. 
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Handlingsplan  

2016 - 2017 
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Forsiden: Tormod S Petersen  leder skippermøtet før Steilene rundt. 

Visjon, mål og prioriteringer 
 

Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I 

Nesodden Seilforening skal det være plass til alle seilere uansett nivå. 

 

Styret har følgende hovedmålsettinger for perioden: 

 

Ulike rekrutteringstiltak som vedtas i utvalgene og være en pådriver på tiltak som er med på å 

øke medlemsmassen. Bedre fokus på ―brettgjengen‖ er et naturlig mål. Man vil da kunne 

skape et godt tilbud til de i alder 15 – 20 år 

Fortsette arbeidet med sportslig utvalg. 

Støtte havneutvalget i moloplanarbeidet. 

 Styret skal være et bindeledd mellom utvalgene og bidra til helheten i foreningen og styrking 

av det interne samholdet mellom medlemmene. Blir aldri slutt på denne målsettingen! 

Vedlikeholde og utvikle det gode samarbeidet mellom organisasjoner utenfor foreningen, 

kommune, seilkrets, forbund seilforeninger og andre. 

Bidra til at deltakelsen i Seilligaen blir vellykket både internt og eksternt. 

 

Øvrige mål vil være nedfelt i utvalgene sin handlingsprogram. 

 

Ledelse og administrasjon 
 

Molo: Vi vil støtte havneutvalget sitt arbeide med videre planlegging av en forlegnelse av 

moloen. Dett er etter hvert tvingende nødvendig for å sikre folk og utstyr forsvarlige forhold 

på Steilene. Det har vært flere ulykker hos oss relatert til store bølger fra skipstrafikken. Det 

kan vi ikke akseptere! 

 

Økonomi: Holde kontroll på inntekter og utgiftene. Sikre de økonomiske betingelsene slik at 

vi kan opprettholde vårt høye aktivitetsnivå. I 2016 legges det opp til et middels 

investeringsnivå. Men det kommer andre tider og vi trenger en robust økonomi for de store 

investeringene som kommer. 

 
Styrehåndbok  

Styret arbeider kontinuerlig med den elektroniske styrehåndboken og vurderer løpende behov 

for justeringer av de ansvarsområder og oppgaver som tildeles hvert utvalg.  Og her må det 

gjøres et løft i 2016-2107. Punktet har stått her leenge… 

 

Informasjon: Vi kan bli mye bedre på informasjon til våre medlemmer. Det må vi gjøre noe 

med i 2016-2017. Nye Web sider, bedre struktur rundt face book. Etc. 

 

Seilliga:  Foreningen er i 1. divisjon i seiling med J70 i seiligaen. Det er håp og tro at dette er 

et attraktiv tilt k for å øke interessen rundt seiling generelt og interessen rundt foreningen 

spesielt. 
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 Informasjon og kommunikasjon  

 
Informasjon og kommunikasjon skjer i dag via hjemmeside, Facebook, nyhetsbrev og e-post.  

På vår Facebook-side vil utvalgene publisere intern informasjon, og både tillitsvalgte og 

medlemmer kan dele annen aktuell og relevant informasjon. Målet er her å holde i live en mer 

eller mindre kontinuerlig samtale på tvers av faggrupper, medlemmer og tillitsvalgte. 

I neste periode vil vi utvikle hjemmesiden til et enda bedre verktøy for de formålene den skal 

ivareta. Den skal være: 

den offisielle kanalen for informasjon til våre målgrupper: medlemmer, det offentlige, media 

og andre interessenter 

et arkiv, som sikrer en løpende, historisk rapportering av virksomheten i foreningen 

 

Vi vil også opprette en fast rutine for informasjonsflyt mellom de ulike virksomhetene og 

gruppene. Det innebærer at alle planlagte aktiviteter skal annonseres på hjemmesiden, og at 

gjennomførte aktiviteter skal følges av en form for rapportering eller referat — tekst og bilde 

— som kan danne utgangspunkt for stoff til egne sider, eller media. 

 

Forøvrig gjelder tidligere målsetninger fremdeles:  

Skape bedre dialog og kontakt med medlemmene  

Opprettholde kontakten og videreutvikle samarbeidet med kommunen  

Vise fram Steilene og aktivitetene klubben har å tilby til lokalbefolkningen på Nesodden, ved 

å bruke lokalmedia og andre publikasjoner aktivt  

 

Klubbhus  

 

Utvalget vil fortsette sitt arbeid med drif og vedlikehold av klubbhuset samt ansvarlig for 

kioskdriften. 

Følgende vil bli vektlagt spesielt denne perioden:  

 

 

Teknisk drift og vedlikehold 

Hovedmålsetting for 2016: få til en stabil ordning i forhold til rengjøring  

 

Vertskap og utleie 

-administrere og ‖selge‖ vertskapsordningen, koordinere vertskap/utleie/arrangementer 

 

 

Vertskap 

Det er en målsetting å ha kontinuerlig bemannet klubbhus i sommersesongen og for øvrig i 

alle helger fra 1. mai til 1. oktober i den hensikt å opprettholde en stabil og god inntekt fra 
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kiosk og havn, ha et godt servicetilbud til medlemmer og allmennheten samt etablere en 

sterkere tilhørighet og rekruttering til seilforeningen. Det er også et mål å rekruttere flere 

medlemmer til klubbhusutvalget. 

 

Utleie 

Utleie av klubbhuset søkes opprettholdt på samme nivå med utleie utenfor seilsesongen. 

Mellom 1. mai og 1. september prioriteres foreningens egne aktiviteter. Det legges derfor ikke 

opp til ekstern utleie i denne perioden, med unntak for arrangementer som er i samsvar med 

klubbens eget formål samt på hverdager på dagtid når klubben ikke selv har behov for 

lokalene. Det etableres utleieregler med faste priser for medlemmer og leietakere. 

 

Kiosk 

Det er en målsetting å øke inntjeningen i kiosken. Vareutvalget vurderes kontinuerlig ut i fra 

hva som er mest lønnsomt å selge, gir minst svinn og er mest etterspurt.  

Det etableres regler for bruk av kioskvarer ved ulike arrangementer. 

 

Vi ønsker å gjøre administrasjonen av varebestilling  og påfylling av varer så oversiktlig og 

forutsigbar som mulig, ved å holde oss til faste leverandører. 

 

Jolle- og Brettgruppene 

 
Jolleutvalgets arbeid 
Jolleutvalget har som mål å gjennomføre de aktiviteter som er oppført i vårt for året 2016 

oppdaterte årshjul. Jolleutvalgets årshjul gir oversikt over oppgavene, en god fordeling av de 

utover over året og legger en plan for jevnlige møter med kontinuerlig arbeid innfor regattaer 

og camp. Å være medlem av jolleutvalget er et verv  som er åpent for alle jolleseileres 

foresatte.  

 

Jolleutvalget ønsker å arbeide både for å skape bredde og spisskompetanse blant seilerne. For 

barn/ungdommer som vil lære seg seiling skal ukentlig trening og camp gi trygghet og 

kunnskap. For de av seilerne som vil satse på regattaer og internasjonale seilaser skal  

jollegruppen være de som støtter hverandre med transport, trening, motivasjon, informasjon. 

Å skape trivsel, glede, respekt for hverandre, sikkerheten og naturen på Steilene ligger til 

grunn for alt vårt arbeid. 

 

Rekruttering 
Rekruttering blir en viktig oppgave også i år. Vi har som mål å fylle minst et nybegynner kurs 

og har flere deltager i brettseiling kurs. Å være tidlig ute med informasjon på  vår webside er 

viktig for å spre budskap på en effektiv måte. Vi ønsker videre å arbeide aktivt med å få de 

yngste seilerne til å ta med seg en kompis på trening. Brettseilingsgruppen vil i tillegg gjøre 

tiltak for å rekrutter voksne. Brettseilingsgruppen gjentar  sine sommerkampanjer for å trekke 

flere rekrutter til høstsesongen, da vanntemperaturen er hyggeligere for nybegynnere. ‖Seiling 

for alle‖ seilcamp i juni og ‖Seiling for alle‖ dagen i august skal holdes på Steilene i 

forbindelse med Gjensidige gave av 5 joller til NSF i 2015. 
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Seilkurs 
Vi ønsker å starte sesongen tidlig og få inn teori før oppstarten på vannet. Kursene skal være 

tilpasset seilernes nivå, med parallelle kurs opplegg tirsdag og torsdag. Vi mener at hvis alle 

RIB og følgebåter er i god stand, kan vi gjennomføre parallelle kurs på en sikker måte. Vi ser 

at vi kan gjøre mer for å gi god informasjon til foreldrene og for å bygge et sosialt miljø rundt 

seilingen. Vi tenker å fortsette med å bruke den lukkede facebook gruppen ‖Jolleseiling 

Nesodden‖ i tillegg til epost for å sende ut informasjon til alle seilforeldrene, å inspirere til 

mer aktivitet gjennom bilder og tekst om hva som skjer i klubben og invitere til sosiale 

aktiviteter og spontan seiling.  

 

Nybegynnere – vi ønsker å få til minst en, kanskje to, grupper med nybegynner trening.  Vi 

ønsker å starte opp disse gruppene allerede i april med teori for barn og informasjon for 

foreldrene og en gang bassengtrening for barna. Vi tenker videre at treningen på Steilene skal 

starte opp direkte uken etter barna har hatt trening i basseng. Vi satse på å fortsette med 

trening med trekantseil for nybegynnerne, da det viste seg å veldig nyttig for å gi de minste en 

trygghetsfølelse. 

Viderekomne - to treningsdager/uke. En dag egen trening og en dag med NC gruppen for de 

mest ivrige.  

NC gruppen – to eller tre treningsdager/uke. Trening skal være best mulig.  Denne gruppen 

kommer få personlige mål og blir opplært i å føre seiljournal. 

E-jolle og ungdom seiling – Ingen eldre seilere er aktiv per idag, men vi skal prøve å gi de 

eldste optimistseilere test seiling med E-jolle og Laser. 

Brettseilingsgruppen – 1-2 treningsdager/uke + frivillig aktivitet. Gruppen fortsetter å tilby 

trening både for ungdom og voksne etter gode erfaringer i 2015. 

Vintertreningen - vil vi fortsette med og den er åpen for alle seilere og brettseilere og 

mulighet for sosialt samvær rundt og trening for søsken og foreldre. Vi har søkt om 

gymnastikksal og basseng for de neste to årene. 

Trenerne 
Trenerne er en viktig resurs og vi ønsker å videreføre støtten til dem gjennom at Bjørn 

Forslund fortsetter arbeidet som hovedtrener og har jevnlige møter med trenergruppen. I 2016 

får våre trenere førsterett på oppdrag på seilcamp.  

  
Seilcamp 
Vi vil ha to seilcamper i 2016 og tenker at de blir foreldrestyret og i første hånd tilbudt aktive 

seilere. Samtidig skal det være tilbud ‖Seiling for alle‖ i forbindelse med gave av 5 joller til 

NSF i 2015. Vi ønsker å gjennomføre et opplegg med tre hverdager og helg rett etter 

skoleslutt. Klubbhuset skal være under disse dagene reservert for seilerne og deres foreldre.  

Vår erfaring viser at når vi tar helgen i bruk har foreldrene større sjanse til å bidra da de 

slipper å ta fri fra arbeid. Det gjør at leiret blir lettere gjennomførbart. 

 

NC, NM, OAS Cup, klubbmesterskap arrangementer 
I 2016 er ikke NSF tildelt arrangement. Dette gir tid til å tenke nytt rundt hvordan vi vil 

arrangere seilaser i fremtiden,  hvordan vi vil profilere Steilene. Det gir oss også tid til å 

bygge opp et eventuelt samarbeid med andre foreninger. Noen foreldre kommer i tillegg å ta 

arrangørkurs i februar. Istedenfor å arrangere torsdags klubbregatta skal vi avholde Optimist 

Klubbmesterskap en helg i høsten. 
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Brettseilingsgruppen 
Brettseilene har en facebook gruppe som brukes. De skal lage en egen kick off og prøve å få 

til en camp. 

 

Regatta deltagelse 

Åtte jolleseilere satser på å delta i Norges Cup og Norges Mesterskap, samt flere 

internasjonale regatta (Holland,  Sverige, Tyskland og JNoM eller EM). De har store 

ambisjoner. Jolle gruppa vil hjelpe hverandre slik at de kommer å mestre sportslige 

utfordringene og logistikken.  

 

Material og utstyr 

Vedlikehold av joller, RIB, lagringskapasitet  må fortsette på en kontinuerlig måte. Dugnad 

fra foreldre vil bli nødvendig. Frivillig støtte fra foreldre er grunnleggende for vårt tilbud. En 

ny tilhenger med plass til en RIB og 6 joller skal settes i bruk for å gjøre regattadeltagelse 

enklere. Utbytting av en sliten RIB og reparasjon til en annen RIB skal utfør 

 

Havn 
I budsjettmodellen er det løpende vedlikehold for de nærmeste 10 år beskrevet og priset. 

Denne beskrivelsen er en naturlig del av vår rullerende handlingsplan. 

Det vil alltid oppstå uforutsette store og små ting som også må utbedres.  

For denne perioden er de store jobbene: 

 

Planering av løs masse på  rausmolo,  

Legger skiferheller på molo. 

Anskaffe og montere nye fortøyningsbommer. 

Montere reparasjonssett og fendre gamle utliggere på C-brygga 

Fornye brannvannstilførsel til bryggene. 

Trykke opp og distribuere «trygg havn» til faste og gjester i havna. 

Utarbeide prospekt, budsjett og finansieringsplan for forlengelse av rausmolo. 

  

 

Havneutvalget ønsker alle et godt dugnadsår! 

 

 

 
 

Storbåt – handlingsplan 2016 

 
Storbåtutvalget ønsker fortsatt å ha et bredt tilbud av aktiviteter, slik at alle med Storbåt kan 

finne ting å delta i uavhengig av nivå og ambisjoner. Vi ønsker å ha et miljø der de som satser 

på regattaseiling kan få trening og regattaer på hjemmebane. Vi vil også ha arrangementer 

som passer turseilere og familiebåter.  

 



 

 

 

 

 

 

 7 

Storbåtutvalget vil arbeide videre med å holde oppe kvaliteten på eksisterende aktiviteter slik 

at det skal være hyggelig på land og utfordrende på regattabanen.  

 

Storbåtutvalget mener det er viktig å samle alle klubbens seilere i et felles miljø og vil arbeide 

videre i samarbeid med jolleutvalget for å utvikle aktiviteter som binder sammen miljøene i 

klubben. Samarbeidet med jolleutvalget i planleggingen av de store regattaene vi skal 

arrangere fortsetter. 

 

Storbåtgruppa ønsker fortsatt at Båtlagets tilbud blir bedre kjent blant alle medlemmer og 

jobbe for økt deltakelse på Tango fra foreningens medlemmer.  

 

Arbeidet med å forankre Indre Oslofjord Big Boat Serie fortsetter fra 2015.  Det er fortsatt en 

utfordring med hensyn til at de deltagende seilforeningene i serien ikke gjør konseptet godt 

nok kjent.  Men vi håper at nå med 3 år på rad at konseptet setter seg. . 

  

Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med FaBåt på Fagerstrand i forbindelse 

klubbmesterskapet og håper på ytterlig deltagelse på dette flotte arrangementet.  Det er også 

ønskelig at medlemmer i NSF kan stille på FaBåt sine treff. 

 

Vi har de siste par årene hatt en samarbeidsavtale med With Marine AS/North Sails i 

forbindelse med Høstcupen. With Marine AS/North Sails har vært hovedsponsor Dette 

samarbeidet har fungert bra og vi ønsker å videreføre det i 2016.  

 

Vi vil fortsette med temakvelder på vinter/vår og alle ideer til temaer eller foredragsholdere er 

velkommen fra alle medlemmer. 

 

For 2016 sesongen er det planlagt gjennomført følgende aktiviteter: 

 

Temakvelder 

Være vertskap for North Sails treningssamling 

Steilene Rundt  

Romantic Regatta/Par Regatta   

Steilene Tredagers 

North Sails Nesodden Høstcup 

Arrangere Telenorregattaen for seilgruppa i Telenor, hvis Telenor ønsker dette 

Arrangere Nesoddenmesterskap i NOR rating og få med medlemmer fra andre havner. 

Seilkurs for voksne 

Hummerseilas 

Søke å få regattaomtale og resultatlister lagt ut i Amta. 

Generelt bidra til forenings rekrutteringsarbeid i 2015 

 

 

Ellers vil vi jobbe for at så mange som mulig av Nesoddens seilere deltar i eksterne regattaer. 

 
 



 

ORGANISASJONSPLAN FRA MARS 2013 til årsmøte 2016 

 

Leder 

Havneutvalg 
Klubbhus-

utvalg 
Informasjons-

utvalg 
Storbåtutvalg 

Jolle- og 
brettutvalg 

Økonomi- og 
admin.utvalg 
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LOV FOR NESODDEN SEILFORENING
1
  

Stiftet 17.januar 1960, vedtatt av årsmøtet 21/3-1960, med senere endringer av 3/3-2012, 

godkjent av [navn på idrettskrets] [dato]. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF), samt å fremme sjøsport og  friluftsliv i 

sunne former. 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Seilforbund.
2
 

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i 

Nesodden kommune, og er medlem av Nesodden idrettsråd
3
. 

 

(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i 

idrettslagets egen lov.  

 

§ 3  Medlemmer 

 

(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

 regelverk og vedtak.      

                                                 
1
 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 

 
2
 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre 

laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. 

Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som 

vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
3
 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over 

mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 
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b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to 

uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 

mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre 

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to 

uker.  

 

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og 

idrettslagets regelverk og vedtak. 

 

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper 

automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 

bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 

skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

 

(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles 

av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 

behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er 

mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen 

innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets 

styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. 

Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når 

klagesaken er avgjort.  

 

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 
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Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
4
 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 

deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

 

§ 5  Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal 

det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder 

også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 

ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, 

skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært 

årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 

komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle 

til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad 

om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 

Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det 

samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. 

§ 16. 

 

(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 

(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for 

spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.  

 

                                                 
4
 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). 

Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være 

fritatt for betaling av kontingent. 
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(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

    

(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som 

deltar i samme konkurranse.   

 

(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  

c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette 

årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som 

ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 

representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets 

arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

(6)  Talerett:
5
 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i 

 idrettslaget. Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor  

 sitt arbeidsområde. 

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.   

 

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale 

som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett 

til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

                                                 
5
 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må 

følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.» 
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(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som 

valgt eller oppnevnt.  

 

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 

kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

  

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, 

utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det 

samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en 

juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen 

gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik 

avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan 

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke 

valgt eller oppnevnt. 

         

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  

Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 9 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å

 tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av 

styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i 

saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er 

egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det 
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legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 

ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 

tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en 

part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 

kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

        

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål 

om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av 

sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 

være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer 

delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 

vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres 

uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom 

en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende 

ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 

nærmeste overordnete til avgjørelse. 

 

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre 

når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling
6
 eller ved fjernmøte

7
. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer 

med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir 

sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

                                                 
6
 For eksempel per e-post. 

7
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
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saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 

kommunisere med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.
 
 

 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge 

kalenderåret.
8
  

 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal 

laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning 

av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig 

omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og 

revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av 

hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor 

skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 

oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet 

bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. 

Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

                                                 
8
 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
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(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 

Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av 

årsmøtet. 

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13  Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen 

av mars måned
9
. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt 

på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene 

gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så 

fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før 

årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 

to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 

med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om 

det er saker som ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent 

for medlemmer. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 

som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom 

årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som 

ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre 

saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved 

godkjenning av saklisten. 

 

                                                 
9
 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  
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§ 14  Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 

medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 15  Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal
10

: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 
 

6. Behandle forslag og saker.
11 

 

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 

fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
12

 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13

 

10. Foreta følgende valg:
14

 

a) Lederfor ett år) og nestleder (for 2 år) 

b) 5 (for 2 år) styremedlem og 6 varamedlem (for ett år)
15

 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) To revisorer.
16

  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 

rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

                                                 
10

 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på 

tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. 

Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
11

 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk 

og lovnorm for idrettslag. 
12

 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
13

 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
14

 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitsvalgte det er behov for. 
15

 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall 

styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett 

varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  
16

 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta 

følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets 

regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité 

med minst to medlemmer.» 
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Styremedlemmene er utvalgsledere for: Økonomi- og administrasjonsutvalg, 

Jolleutvalg, Storbåtutvalg,  Klubbhusutvalg,  Havneutvalg og Informasjonsutvalg 

 

 

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer 

enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer 

skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes 

krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater 

føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder 

ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 

teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 

første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det 

foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses 

de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning.  

 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte  

 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt 

innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen 

forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at 

saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være 

gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  
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(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. 

denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 

innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 

ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 

 

 

§ 18  Idrettslagets styre 
 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet
17

 

mellom årsmøtene.  

 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet 

organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
18

  

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten
19

.  

 

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 

 

§ 19  Grupper og komiteer 
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 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og 

inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt 

instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor 

instruksens/vedtakets rammer. 
18

 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
19

 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 



 

  Side 12 av 13 

(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 

skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges 

på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut 

av valgkomiteen.  

 

(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan 

disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 

idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 

valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne 

gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 
 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 

fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 

gruppestyret med minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal:
20

 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning.  

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 

hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. 

 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 21  Lovendring 
 

(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
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 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå 

kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a). 



 

  Side 13 av 13 

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring 

for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre 

endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 

(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre 

måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 

flertall. 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak 

om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i 

samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  

(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 

idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget 

holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  
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