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PROGRAM 
 
Sted:   Klubbhuset «Dokken» i Bergens Seilforening, Hjellestadvegen 247 

Tid:   Onsdag 23 03 22  kl 19:00 

 

 

 

1.  Ordinær generalforsamling 

2.  Sosialt samvær med servering (Hvis tillatt) 

 

 

 

Styret i Bergens Seilforening 
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Dagsorden Å rsmøte 23. mars 2022 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.       
2. Velge dirigent.                                             
3. Velge protokollfører.                                  
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen      
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Foreningens årsberetning.      
9. Behandle foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og 

revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker.    
11. Fastsette kontingent   
12. Vedta foreningens budsjett.    
13. Behandle foreningens organisasjonsplan.  
14. Valg     
15. Valg av revisor til å revidere foreningens regnskap.  
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   Årsrapport 2021 
      

 
ÆRESMEDLEMMER BERGENS SEILFORENING 

 

2006 Marit Schjøtt, Ove Lind, Leif Holst 

2013  Mange Sandtorv 

2020 Trond Wickmann 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2021 

Leder   Knut Jørgen Haaland   

Nestleder  Heidi Hjellestad   

Styremedlem  Hallgeir Utne Hatlevik   

Styremedlem   Maj-Britt Dahl   

Styremedlem   Frode Rønning   

Styremedlem    Per Højgaard Nielsen  

Varamedlem  Anne Linn Strøm - Ericshen  

Varamedlem   Erik Wickmann   

 

Revisor    RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS avd. Bergen 

UTVALG      

Sportsutvalg  Leder: Carl Olav Wickmann 

Medlemmer: Bjarte Sjursen (Optimist), Inge Andre Utåker  (Tur og hav), Kjell-

Ove (Drift), Karianne  Jårvik (Waszp), Henrik W. Larsen (Brett ), Lars Jårvik 

(Knarr), Georg Nygaard (trenerkontakt) 

Skur og havn  Hallgeir Utne Hatlevik, Espen Sandøy ,  Kjell Ove Bruås  
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Eiendomsutvalg   Leder: Trond Wickmann  

Medlemmer:  Svein Arne Sveen, Tore Smidt, Kjell-Ove Bruås, Per Højgaard 

Nielsen, Knut Jørgen Haaland  

Tur og Hav     Leder: Inge Andre Utåker    

Medlemmer: Magne Aalen, Lars Christian Stendal, Frode Rønning. Fridtjov 

Bergmann, Mathias Johannesen, Pål Holst, Bernt Olav Bjørnsen 

 Ordensråd  Bente Lind  

Lovutvalg  Georg von Erpecom jr., Ove Lind 

Kontrollkomite Carl Johan Wickmann (leder), Geir B. Myre, Thomas Falch, Ina Garvik  

Valgkomite  Henrik Wigers Larsen (leder), Stine Bergmann (medlem), Andre Farstad ( 

medlem) 

 Eirik Rosenberg (varamedlem)   

Ansatte Daglig leder : Kjell Ove Bruaas  

 Medarbeider: Zydrunas Sakalines   

 

FORENINGENS REPRESENTASJON I ANDRE ORGANER   

Vestland seilkrets Leder  Harald Thomsen   

NSF Arrangør og Dommerutvalg  Bergens Seilforenings til enhver tid godkjente dommere og                           

arrangører kan finnes på NSFs hjemmeside. Den enkelte er 

selv ansvarlig for å holde sertifiseringen ajour via Min Idrett. 

Leder NSF arrangørutvalg  Henrik Wigers Larsen  

  

Shetland Race    Espen Sandøy / Fritjof Bergmann  
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FORENINGSÅRET 2021 

 

Styre og ledelse 

Styret har i 2020 gjennomført 9 styremøter.  Grunnet Covid har noen  av møtene blitt avholdt på 

Teams. Foreningens GF 2021 ble også avholdt på Teams. Det er godt arbeidsmiljø i styret. 

 Styrets arbeid har som vanlig vært fokusert på sikker og økonomisk forsvarlig drift som kommer alle 

medlemmer til gode. Av store prosjekt har havneutvidelse hatt spesiell fokus. 

Daglig leder Kjell Ove Bruaas og medarbeider Zydrunas  Sakalines har bidratt med stor egeninnsats av 

ulik art ifb med ulike prosjekter som har medført store besparelser og at vi dermed har unngått å 

måtte kjøpe disse tjenestene eksternt.  

Styret vil på vegne av hele foreningen rette en stor takk til begge to. Det er meget verdifullt for BS å 

ha slike ressurser ansatt. 

På den administrative siden har styret sammen med daglig leder hele tiden jobbet for å forbedre 

våre rutiner og prosesser slik at foreningen står bedre rustet til å møte fremtiden.  

Investeringer   

I 2021 har vi fortsatt arbeidende med de nye kaiene. Dette regner vi med vil være fullført i første 

kvartal 2022.  

Økonomi 

Foreningen har solid og stabil økonomi som tillater både sikker drift og nødvendige investeringer 

uten å tære på de likvide reserver. Vi er på grunn av vår inntektsprofil (inntekter kun 2 ganger i året) 

avhengig av en viss kontant buffer for ikke å måtte bruke av kassekreditten.  

Imidlertid ser vi at våre kostnader er økende. Både lønninger og leverandørkostnader stiger i takt 

med resten av samfunnet. Dette må tas høyde for i fremtiden både gjennom kostnadsfokus og 

justering av foreningens priser til medlemmer. Vi ønsker å ha en veldrevet forening med et flott og 

løpende vedlikeholdt anlegg. Da er vi nødt å legge listen i budsjettene våre deretter. 

Vårt regnskapsbyrå ECIT fremlegger rapporter med ajourført resultatregnskap og balanseregnskap i 

forkant av hvert styremøte.  Økonomi er fast sak på hvert styremøte. Vi har i en prøveperiode 

benyttet oss av rapportering systemet  One Step. Dette gir styremedlemmene tilgang til regnskapet 

til enhver tid.  

  

Knut Jørgen Haaland 

Leder Bergens Seilforening 
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Drift – HMS. 

Driften ved Bergens Seilforening er nedfelt i årsplan, som er utarbeidet av de styrende organer 

(styret) i samarbeid med daglig leder. Årsplanen er en kombinasjon av de faste rutinemessige 

oppgavene som er i foreningen, samt prosjektoppgaver som utarbeides år for år. Våre maskiner og 

utstyr blir med jevnlige intervaller kontrollert og godkjent av ekstern kontroll myndigheter, i tillegg 

gjennomføres vernerunder/ kontroller i egenregi. Hms er fast punkt på alle styremøter. 

Havn 

Inspeksjon av våre flytende installasjoner er gjenstand for årlig kontroll. Alle bunnfester blir video 

filmet og eventuelle utskiftinger blir utført fortløpende etter plan som utarbeides etter gjennomgang 

av tilsendt rapport. 

Vi har stort søkelys på at det er ryddig på våre kaiområder og at kabler som er tilkoblet 

strømboksene er av godkjent karakter og uten skjøtepunkter. Stadige påminnelser av dette har ført 

til en vesentlig forbedring, og det er med stor tilfredshet at det er nesten ingen avvik å registrere. Så 

her er det bare å fortsette det gode arbeidet med å holde områdene ryddige. 

 

Skur 

Bedre belysning i skuret er nå gjennomført og det gjenstår nå å få på plass nytt brannvarslings 

system. Det gamle systemet virker, men det er litt for mange feilmeldinger (heldigvis falske alarmer) 

Vi er i anbudsfasen for innhenting av nytt anlegg og vil forhåpentligvis kunne få dette på plass i løpet 

av 2022/23. Det er også her gjennomført vernerunder og til stor tilfredshet ble det kun funnet ett 

avvik på tilkoblet strømledning i vegg. Det gjenstår fremdeles en del på posten ryddighet, men her er 

det også en vesentlig bedring å spore. 

 

Klubbhus 

Klubbhuset har i stor grad vært stengt for arrangementer, men noe sosial kontakt i 

ungdomsgruppene har det dog vært. Siden klubbhuset stort sett har vært avstengt pga. Covid  har 

det da naturligvis ikke vært noe utleie som har kunnet bidra økonomisk. 
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Eiendomsutvalg  
 

Eiendomsutvalget har bestått av: Trond Wickmann (leder)  Svein Arne Sveen – medlem , Tore Smidt – 

medlem , Per Højgaard Nielsen – medlem.  Kjell-Ove Bruås – daglig leder BS  og Knut Jørgen Haaland 

– styreleder BS.  

Eiendomsutvalget har gjennomført 2 møter i perioden. 

Endring med utretting av kaifront nærmer seg ferdigstillelse, alle de tre områdene er bygge søkt og 

godkjent av kommunen. De to første trinn er ferdigstilt og vi har startet arbeidene ved C kaien. 

Vi er nå i gang med byggesøknadsprosess av øvre parkeringsplass etter retningslinjer fra 

reguleringsplanen for området. I skrivende stund er dette nå godkjent.  

Salg av nøstetomter nord for BS er fortsatt stoppet opp på grunn av Veivesenets stopp i planarbeidet. 

Det er observert en mulig utglidning av steinmasser i fjellskråning ved parkeringsplassen nord vest 

for hoved naust Området er sperret av for parkering. Sikringstiltak er utført.  

Havneutvalg 
 

Havneutvalget har i 2021 bestått av Hallgeir Utne Hatlevik (havnesjef/styremedlem) og Espen 

Sandøy. 

Havneutvalget bistår daglig leder i saker som angår havn og skur. Havneutvalget har en viktig rolle og 

assisterer også i forbindelse med sikring og inspeksjoner ved uvær. Løpende saker drøftes med daglig 

leder og arbeidet utvalget utfører, betyr en verdsatt avlastning i hans arbeid.  og disse har gjort en 

stor innsats. 

Dugnad  
Grunnet Coronasituasjonen er der ikke avholdt dugnader i 2021 

Tildeling av reisestøtte i 2021     
 

Ingen reisevirksomhet i 2021 grunnet Covid.  

Organisasjon   
Ved årsmøtet fastsettes en organisasjonsplan som skal være førende for hvordan foreningen drives. 

Organisering av arbeidet er historisk basert på en klubbmodell hvor styret inntar en aktiv rolle i daglig 

drift. Dette er nå endret gjennom den omorganisering som er gjennomført, hvor foreningens ansikt 

utad i større grad vises gjennom administrasjonen.  
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Sport og juniorutvalget 

 

Også året 2021 skulle vise seg å bli et litt annerledes år for jolle & brettseilerne i BS. Selv om 

koronarestriksjoner har lagt enkelte begrensninger og ført til ekstra arbeid, har den sportslige 

aktiviteten i foreningen vært stor. 

Foreningen har fortsatt sin satsing med kurs og regelmessig trening for Optimistjoller, Laser og brett. 

I mai forsøkte vi også et nytt konsept med «Peiling på Seiling», hvor etablerte seilere fikk prøve 

forskjellige joller og brett, mens et 20 talls nye fikk en introduksjon og anledning til å prøve seiling. 

Sommerseilskolen ble holdt første uken i skoleferien og er sannsynligvis foreningens mest populære 

arrangement. Uken i juni ble igjen tidlig fullbooket, og man måtte igjen operere med ventelister.  

I løpet av 2021 har foreningen også arrangert flere regattaer og samlinger for joller og brett i kretsen, 

i tillegg til årets største arrangement – NM for Optimistjoller, som ble holdt i samarbeid med Åsane 

Seilforening. 

 

Optimist 

Mens noen av de ivrigste holdt aktiviteten gående på vannet igjennom hele vinteren, startet de 

ukentlige kurs og treninger 10. april. Albertine Lind og Martin Hope stilte som faste trenere og har 

fulgt seilerne på en fantastisk og inspirerende måte igjennom hele sesongen. Onsdager og lørdager 

har vært faste kurs og treningsdager.  

Ved utgangen av sesongen har BS 14 aktive Optimist seilere i alderen 7 – 13 år. 

 

Igjennom sesongen har gruppen deltatt i lokale, regionale og nasjonale regattaer. Det er sosialt å 

reise og gøy å seile på nye steder med uvante forhold. Nytt for BS seilerne var å prøve seg i de store 

nasjonale feltene i NC og NM. 
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Bildet til venstre: Olav M. Nygaard viser stolt frem lagets pokal for årets beste sammen sammensatte lag i LagNM. 

Bildet til høyre: De yngste seilerne har regatta rundt øyen som siste seilas under KM i Åsane – stor BS delegasjon.  

 

NM for Optimist ble arrangert 13-15. august i samarbeid med Åsane Seilforening. Arrangementet 

samlet over 80 seilere og et stort følgeapparat med ivrige foreldre. Arrangementssjef Henrik Wigers 

Larsen med regattamannskap gjorde en fantastisk jobb og 24 regattaer ble seilt i løpet disse tre 

dagene.  

 

Det er flott at seilforeningene kan samarbeide om så store arrangementer, og fantastisk å oppleve 

dugnadsånden blant BS sine medlemmer. Det er mange oppgaver som må ivaretas på så store 

arrangementer og «alle leverte på øverste hylle». Tusen takk! 

  

 
 
Bildet til venstre: fra seilas under NM på Mynteviken. 

Bildet til høyre: BS sine NM-seilere, fra venstre Synne Maria Glattetre-Henriksen (12), Clementine Gurvin Rekeland (10), Vita 

Storm Oehme (12), Anine Søfting Samal (10), Magnus Bjørgo (13), Olav Møen Nygaard (12), Isak Møen Nygaard (10) og 

trener Albertine Lind. 
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Sesongen ble avsluttet med den tradisjonelle Juletreseilasen. 

24 Optimister stilte i fine juleforhold. I denne regattaen gjelder det ikke bare å få gode plasseringer i 

de to seilasene, men det er også premiering av finest julepyntet båt. 

I mellom seilasene ble det servert julegrøt i Klubbhuset og etter endt dag på fjorden var det seilerfest 

med Pizza og premieutdeling. 
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Seilerne klargjør båtene for inspeksjon av julepynt. 

 

Igjennom vinteren har BS i samarbeid med Åsane Seilforening teorisamling på onsdager i klubbhuset 

og fysisk trening hver torsdag på Søråshøgda skole. Dette er viktig ikke bare for å utvikle 

seilkunnskapen, men også for å holde kontakten og miljøet i gruppen.   

Takk for utrettelig innsats fra gode trenere! 

For sesongen 2022 planlegges det å starte med nybegynnerkurs i Klubbhuset før Påske, mens trening 

på vannet starter like over Påskeferien. Det vil være to grupper med seilere, med felles treningsdag 

onsdag og lørdag. Seilforeningen har 10 Optimister til utleie. Disse vil være prioritert til første års 

seilere. 
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Laser 

BS har valgt å anbefale Laser som neste jolle etter Optimisten. I foreningen har det igjennom 

sesongen vært tre aktive jr Laser seilere. Fra 2022 håper vi å se en fjerde bli rekruttert etter å ha 

vokst ut av Optimisten.  

 

Nils-Henrik Lind har fungert som trener for Laser seilerne hver onsdag. 

 

 

Bilde fra KM i Laser og Optimist 2020 på Mynteviken 

 

Brett 

Bergens Seilforening sitt brettseilermiljø har holdt jevn aktivitet så lenge dette har vært mulig. Kurset 

for 2021 teller 9 påmeldte som har blitt trent av Nils Henrik Lind på fredager og lørdager. Nivået 

strekker seg fra de de som er ute for å venne seg til vann og vind og teknikken med å få brettet til å 

gå i èn bestemt retning, til de som deltar i regatta på kretsnivå. Det er stort sett alltid mye sosialt, 

glede og latter i gjengen som seiler brett. 
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Bilde: En munter brettgjeng på vei inn etter endt trening. 

 

Waszp 

Seiling med de foilene «jollene» Waszp har i 

2021 har vært begrenset til et par treningsturer 

på Mynteviken når forholdene har vært til rette 

for dette. Båtene har ikke vært benyttet i 

regatta i mangel på seilere som har kunnet eller 

har villet satse i denne klassen.  

For sesongen 2022 er det imidlertid nytt giv i 

klassen i samarbeid med Åsane Seilforening, og 

går dette som planlagt vil det både komme 

seilere og trener på plass hvor Waszpene deler 

sesongen og er delvis i Åsane Sf, delvis i Bergens 

Seilforening og tidvis også i andre deler av 

kretsen. Blant annet skal det være både 

vårsamling i regi av NSF og påfølgende 

påskesamling med Askøy Sf. som base. Litt av 

strategien bak dette er å slå sammen innsatsen i 

å danne et levedyktig og stort nok miljø med 

felles innsats fra foreningene her i Bergen. 

 

Bilde: Georg Nygaard får prøve seg på foil med Waszp  
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Knarr Vest 2021 

 

Planlegging av IKC 

Planleggingen av IKC 2021 gikk sin gang i god tro om at det skulle bli et åpnere samfunn, men 

koronaepidemien slapp ikke taket. Også i år var det meste på plass, alt lå klart for å kjøre i gang. Vi 

ventet med endelig beslutning så lenge det var mulig, men til slutt innså vi at det ikke kom til å gå. Vi 

besluttet også denne gangen å avlyse etter at Johan Hvide gav en grundig oppsummering av 

situasjonen på brygga en tirsdag da vi ellers møtes for regattaseiling. Dette var tungt, vi håper at det 

aldri vil skje igjen.  IKC vil gjennomføres i København i 2022 og så prøver vi igjen i Bergen i 2023.  

 

Årsmøte 

Dette kunne heller ikke gjennomføres på vanlig måte i år. Det ble derfor laget et opplegg for 

gjennomføring digitalt. Dette fungerte utmerket, noen møtte på Teams og noen i klubblokalene til 

Bergens Seilforening. Det refereres for øvrig til protokoller fra disse årsmøtene. 

 

Regattaseiling 

Den oppsatte terminlisten ble satt på vent på grunn av strenge regler for gjennomføring av 

sportsarrangementer. I Knarr seiler man bra med kun to ombord og mange seiler med 

familiemedlemmer. Opplegget fra i fjor ble videreført med åpning for endring til høstsesongen. 

Det ble lagt ut merker på fast posisjon av BS til bruk for både oss og T&H, Det ble en bedre ordning 

med hensyn til startprosedyre enn i fjor. Vi bemannet startbåt på dugnad, styremedlemmene tok sin 

tørn og vekslet annen hver tirsdag med T&H. Dette fungerte utmerket. 

Alle planlagte seilaser under vårsesongen ble gjennomført med i alt 6 seilaser. På høsten ble det 

åpnet for normal seiling og i alt ble det gjennomført 15 seilaser hvor av 2 som helgeregattaer, 

Kretsmesterskap og Klubbmesterskap.  

Seilasene ble gjennomført under flotte forhold. Spesielt var seilasene i juni flotte med god vind og 

skikkelig sommertemperatur. Tirsdagsseilasene gav oss gode muligheter til å utforske vind og 

strømforhold på en måte vi sjeldent gjør. Å seile opp og ned Raunefjorden i hele dens lengde byr på 

mange utfordringer og de fleste fant både vindhull og motstrøm der en minst ventet det. Geir Myre 

hadde en flott sesong og fikk flest førsteplasser og ble best i vårsesongen. Det ble gjennomført 

premiering på brygga etter innkomst siste seiledag, nesten 100% int. til strenge avstandsregler. Bra at 

ingen er blitt syke. 

Serieseilasene ble også benyttet til mannskapsbytte der de mest erfarne skipperne gikk om bord til 

de som ønsket tips. Alle som var med på dette fikk gode og lærerike seilaser og alle båteiere fikk 

lister på hva som må forbedres, på båten, og på fjorden. For mange ble dette årets store opplevelse 

både for båteiere, skippere og mannskaper. Svært lærerikt for alle. 
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I løpet av sesongen har vi flere vinnere av enkeltseilaser enn det som har vært vanlig. 7 vinnere av 15 

er flott. Å heve nivået og få mange vinnere gir inspirasjon og en får morsommere seiling.  

Serieseilas for høstsesongen ble vunnet av Geir Myre.  

Kretsmesterskapet ble avviklet over 2 dager med i alt 5 seilaser. Johan Hvide fikk en god serie og 

vant. 

Klubbmesterskapet var i år ikke på samme dag for alle klasser grunnet dårlig koordinering under 

utarbeidelse av terminlisten. Men vi fikk en perfekt avslutning på sesongen, topp forhold på 

Raunefjorden og 4 flotte seilaser. Geir Myre mestret forholdene svært bra og vant.  

 

Oppsatt NM i Oslo ble stoppet pga både nasjonale og lokale regler. I siste instans var det den lokale 

legen som skulle godkjenne arrangementet hvilket han ikke gjorde. Det ble gjennomført en 

erstatningsregatta for NM hvor også vi her vest var invitert til å delta. Men tidspunktet passet ikke, så 

ingen fra Bergen deltok. 

NM blir i Bergen neste år. Søknaden er innvilget av Norges Seilforbund. 

 

Flåtestatus 

En opptelling viser at vi har per i dag brukbart mange og gode båter i Bergen. NOR 146 ble dessverre 

solgt til Oslo, men leveres først neste år til ny eier, det dukket ikke opp nye båter i år.  

Flåten har 15stk glassfiber Knarrer med alumast og alle er i god stand. Det er 4stk som er bygget i tre 

som er i god stand samt 3stk som ikke er regatta klare, men under rehabilitering. Videre er det 7stk 

båter som ikke er i slik stand at de kan seiles regatta med på en effektiv måte. For å sikre flåtens 

fremtid oppfordrer vi alle til å utbedre feil og mangler. Selv om man i mindre grad deltar på 

regattabanen selv så vil man ha større glede av å bruke en båt som er godt utstyrt. 

Totalt har vi nå 35 båter i vår krets. 

 

I forbindelse med IKC som var planlagt avholdt i Bergen i 2021 ble det kjøpt inn 21 nye fokker for 

oppgradering av seilgarderoben og for at båtene skulle være så like som mulig.  De fleste av disse 

fokkene er solgt videre til klubbens medlemmer til en rabatt, men vi har fortsatt noen fokker på 

lager.   

 

Tur seiling 

Knarren kan også brukes til turseiling. Vi vet at noen seilte på tur i det flotte sommerværet og fikk 

fantastiske opplevelser langt fra smittevern og strenge adferdsregler.  
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Årets vinnere: 

Serie vår, koronaseiling:  Geir Myre 

Serie høst:   Geir Myre 

Serie samlet:   Geir Myre 

Høstregatta:   Carl Fredrik Joys 

September Cup:               Johan Hvide 

Kretsmesterskap:  Johan Hvide 

Ronking total:    Geir Myre 

Bronseknarr:    Geir Myre 

Mest deltakende:   Geir Myre 

 

 

Uttatt til IKC i Danmark 2022: 

Geir Myre 

Johan Hvide 

Lars Hvidsten 

Bjørn Ole Raknes 
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Årsrapport for 2021 fra Tur- og havseileutvalget  

 

Bergens Seilforenings Tur- og Havseilerutvalg (T&H) har i 2021 bestått av Fridtjov Bergmann,  

Bernt Olav Bjørnsen, Pål Holst, Mathias Johannessen, Frode Rønning, Lars Christian Stendal,  

Inge André Utåker, Carl Olav Wickmann og Magne Aalen. 

Året som helhet ble evaluert på møte i T&H 2. november og på temakveld åpent for alle 

medlemmene i BS 29. november.  

Denne rapporten inneholder en gjennomgang av alle aktivitetene som har vært i regi av T&H samt 

forslag til endringer for kommende sesong. 

 

1. Seilkro (etter hvert kalt Temakveld) 

Ikke gjennomført gjennom vinteren av hensyn til smittefare. En samling gjennomført i forkant av 

Bergen Singlehanded, for denne regattaens deltagere, var vellykket. 

For 2022 ble det planlagt en temakveld i henholdsvis januar, februar og mars. 

 

2. Isbjørnen 

Ikke gjennomført pga Covid-19. Arrangementet kunne vært avholdt med mannskaps-

begrensninger (maks 2 i hver båt), men utvalget vurderte at deltagelsen ville bli liten med en slik 

begrensning på en vinterregatta. 

 

3. Serieseilasen 

Det ble gjennomført 7 seilaser for NOR Rating med alt i alt 37 påmeldte i løpet av sesongen og 

det var i snitt 19 båter som kom i mål på de 7 regattaene. Seilasene før sommeren ble 

gjennomført med mannskapsbegrensninger, men etter ferien ble regattaene avviklet som 

normalt. 

a. Det er ønskelig med sosial omgang etter målgang. Dette var en del av den opprinnelige 

planen, men ble ikke gjennomført pga smittevern i begynnelsen og pga mangel på 

initiativ og kapasitet på høsten. Vi ønsker å få dette til i 2022. 

b. Det er ønskelig med et rormannsmøte før start. Dette ble gjennomført innledningsvis, 

men falt bort. Skal gjennomføres i 2022, ikke minst for å sikre kommunikasjon mellom 

regattasjefene og deltagerne. 

c. Det ble gjort et forsøk med serieseilas for Trimklassen også de tirsdagene det ikke var 

NOR Rating i håp om at dette skulle bedre rekrutteringen, men dette var ikke noen 

suksess og det vil ikke bli gjentatt. T&H vil oppfordre Milde båtlag til å inkludere 

Turklasse på Korsfjordtrimmen som alternativ. 

d. Tirsdagen før første serieseilas var det teoridag. Dette var nyttig og vil bli gjentatt. 

e. Det vil bli gjort noen justeringer av løpene i Seilingsbestemmelsene for 2022 slik at det 

kan være større distanse når forholdene er gunstige og det skal forsøkes med et løp som 

gir start på kryss ved østlig vind. 

f. Det var flere eksempler på at regattasjefene ikke gjennomførte seilasen, og spesielt 

starten, slik T&H ønsket, slik at opplegget ble mindre lavterskel enn det som var 

meningen. Bedre kommunikasjon mellom arrangør og regattasjef gjennom «Blå dugnad» 

vil bedre dette. 
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g. Det var meningen å etablere en «fadderordning» for å øke rekrutteringen til 

konkurranseseiling. Dette ble i svært begrenset grad gjennomført, men vil stå som et mål 

også for 2022. 

h. Det er ønskelig å utvide serien til 8 eller 9 seilaser. Dette er spilt inn som forslag til 

terminliste til Vestland seilkrets. 

i. Seilasene ble åpnet for deltagelse av Express. Det kom ikke mange deltagere, men 

tilbudet vil bli gitt også i 2022. 

T&H er i det store fornøyd med Serieseilasen som arrangement og med deltagelsen, men det er 

likevel en klar ambisjon å forbedre begge deler. 

4. SeilUt 

Vi ønsker å fortsette dette gode konseptet, men det er kommet forslag om å stryke og tilføye 

havner 

 

5. Fjord og Fjell 

Det er ønskelig å fortsette, i praksis starte opp igjen, denne aktiviteten. Det kom på temakvelden 

opp en oppfordring til deltagerne å være aktivt inkluderende for å sikre at alle deltagerne var 

med i det gode selskap. 

 

6. Stord Rundt 

For andre gang ble arrangementet startet lørdag formiddag ved Bekkjarvik. Det var 24 påmeldte, 

22 deltagere sørover og 21 nordover på søndagen. Som tidligere ble det samarbeidet med Stord 

seilforening og i år også med Austevoll seilforening for starten. 

T&H ønsker å gå tilbake til praksis med start fredag kveld i Kinnarosen for 2022, noe som ble 

bifalt på temakvelden 29. november. 

T&H er ikke fornøyd med deltagelsen på arrangementet og det er en klar ambisjon om å 

gjenreise Stord Rundt som et stort arrangement i 2022. 

 

7. Bergen Singlehanded 

regattaen hadde 45 påmeldte båter og det var 37 som gjennomførte. Arrangementet er blitt en 

god tradisjon og anses som en suksess som i stor grad kan gjentas uten endringer. Også i 2022 er 

det ønskelig med samling for regattaens deltagere i forkant i samarbeid med sponsor. 

 

8. Klubbmesterskap 

Arrangementet var ikke plassert i kretsens terminliste og ble dermed ikke med i utvalgets 

opprinnelige arbeidsliste for sesongen, men kom opp som en mulighet i begynnelsen av 

september. Det var 20 påmeldte til regattaen og alle fullførte.  

Årets mesterskap ble bare for Tur- og havseilere, Knarr hadde sågar et tilsvarende arrangement 

helgen i forkant, men til neste år vil vi arbeide for at arrangementet gjelder hele BS. Det ble i år 

seilt med standard klasseinndeling og spinnaker, noe vi vil gjøre også i 2022.  
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Covid 19 har igjen lagt begrensninger i aktivitet i regi av T&H, men alt tatt i betraktning er utvalget 

tilfreds med den seilgleden vi har vært med å skape gjennom året.  

Utvalget vil fremme egne saker til årsmøtet i mars 2022 som en oppfølging av denne årsrapporten. 

T&H har organisert seg for 2022 omtrent som for 2021 og medlemmene i utvalget er de samme. 

Leder fortsetter i sin rolle. 

 

Inge André Utåker 

Leder T&H 

 

 

 

Årsmelding Kvalvåg Seilsenter 

 

Se vedlegg 
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Sak 9 

• Årsregnskap – Se vedlegg 1 

o Styrets økonomiske beretning  ( omtalt i årsmelding fra styret)  

• Revisjonsberetning – Se vedlegg 2 

• Kontrollkomiteens beretning  

«Kontrollkomiteen har fulgt foreningens drift og har blitt orientert om styrets arbeid 

gjennom året. 

Kontrollkomiteen har fått forelagt forslag til regnskap og balanse for 2021, revisors beretning 

samt  budsjett for 2022 og har behandlet dette. 

 

Carl Johan Wickmann» 
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Sak 10  Behandle forslag og saker  

 

10.1 Lovendring 

Fremmet av styret i Bergens Seilforening: 

Styret i Bergens Seilforening foreslår at  

Del 2 av BS lover,  

 § 3 Livsvarige medlemmer. 

For livsvarige medlemmer skal det betales en engangskontingent som tilsvarer 15- 

femten – ganger den gjeldende medlemskontingent for seniormedlemskap. 

blir strøket . 

Nåværende medlemmer med livsvarig medlemskap opprettholder sin status. 

Begrunnelse :  

Det er pr 310122 registrert  56 med livsvarig medlemskap. Kontingent for nytt 

livsvarig medlemskap har årlig blitt justert i forhold til økning i kontingent for 

seniormedlemskap. I 2021 er den satt til kr 11250.-. Om lag 45 av de 56 med 

livsvarig medlemskap har 15 år eller flere års medlemskap som livsvarig medlem.  

Medlemmer av BS er nå personlig registrert i Norges Seilforbunds register , og BS 

betaler og en avgift pr medlem til Vestland seilkrets. For dette betaler BS  kr 150.- til 

NSF , og kr  20.- til VSK pr. medlem. Satsene for NSF har økt de siste årene. Dette 

er en relativ ny ordning som det ikke ble tatt høyde for da vedtektene først ble laget. 

Styret mener derfor  forutsetning for ordning med Livsvarig medlemskap er endret og 

ønsker og fase ordningen ut. 

 

10.2 Lovendring 

Fremmet av styret i Bergens Seilforening, likelydende med forslag fra Ove Lind, 
Lovutvalget. 

Generalforsamling i Bergens Seilforening vedtar at tilpasset «Lovnorm for  

idrettslag», tilknyttet Norges Idrettsforbund ,skal vedtas som gjeldene for Bergens 
Seilforening. Gjeldende bestemmelser i Del 1 § 1-13 i Bergens Seilforening,  
erstattes  dermed av fremlagte forslag, Del 1, § 1-15. 
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10.3 Distribusjon av årsmelding mm 

Fremmet av Ove Lind 

Foreningens årsmelding legges på foreningens web side.  ( Esk regnskap 
Årsmøteprotokollen  legges på foreningens web side. 

Styremøte. Referat fra styremøter legges på foreningens web side  fra det tidspunkt 
den er godkjent av styret. 
Sensitive saker  person eller andre saker av sensitiv karakter behandles i 

særskilt  referat  som tillegg  og holdes utenfor denne offentliggjøring). 
 
Styrets innstilling : 

Styret har i denne perioden drøftet publisering av interne dokumenter for Bergens 
seilforening og er positiv til dette.  
 

Forslag til vedtak fra styret : 
 

• styrereferat skal være tilgjengelig for medlemmene på digital plattform 

•  Sensitive saker  vedr. person eller andre saker av sensitiv karakter behandles 
i særskilt  referat  som tillegg  og holdes utenfor denne offentliggjøring,  

• årsmelding og årsmøteprotokoll skal være tilgjengelig for medlemmene på 
digital plattform. 

 

10.4 Strategiplan 

Fremmet av Ove Lind 

Årsmøtet i Bergens Seilforening  ønsker utarbeidet  en strategiplan 

for  foreningens  virksomhet.  Styre skal sørge for utarbeidelse av slik plan enten ved 

eget arbeid eller ved opprettelse av strategiutvalg.  Planen fremlegges for 

gjennomgang ved årsmøtet.  Styret legges  rammen for slik strategiplan.» 

 

Styrets innstilling : 

Bergens Seilforening har vært styrt etter gjeldende handlingsplan og  strategiplaner , 

supplert med budsjettvedtak i ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. 

Gjeldende handlingsplan og strategiplaner  skulle senest vært revidert 2016 . 

Perioden 2020-2022 har vært preget av koronapandemien. Nå åpner samfunnet opp. 

Vi ser og  slutten på gjennomføring av masterplanen for anlegget i Kviturspollen. 

Det er nå tid for å ta fatt på arbeidet med en ny handlingsplan for BS  og 

strategiplaner for de sportslige satsingsområdene. 

Forslag til vedtak fra styret : 
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• «Bergens Seilforening : Handlingsplan for perioden 2011-2015» revideres 

fram til neste ordinære generalforsamling for en ny 4-års periode. 

• Ny strategiplan for de enkelte satsningsområdene legges fram for neste 

ordinære generalforsamling. 

• Styret setter ned et eget strategiutvalg . 

 

10.5 Økonomi i T&H utvalg 

Fremmet av T&H utvalg 

Forslag om bevilgning, innsendt av  Tur-og Havseilerutvalget 

Økonomi, budsjett 2022 

Tur- og Havseilerutvalget (T&H) ønsker å disponere økonomiske midler, i første omgang, 

men ikke begrenset til, kr 20 000,- for driftsåret 2022.  

Begrunnelse 

T&H har i tillegg til de sportslige arrangementene, regattaene, også temakvelder og 

arrangement i Dokken. Noen av disse er med innleide foredragsholdere. Denne sosiale 

aktiviteten er en viktig del av utvalgets arbeid for å oppnå øket interesse for seiling og for 

øket deltagelse når det er konkurranse på sjøen. Fri tilgang på et rimelig beløp vil gjøre 

gjennomføringen av sosiale aktiviteter enklere og bedre. Vi understreker at våre 

arrangementer er av generell interesse for eiere av seilbåter og at de selvsagt er åpne for 

alle miljøene og utvalgene i BS. 

T&H anmoder om at det settes av midler til disposisjon for Tur- og Havseilerutvalget i 

driftsbudsjettet for BS i 2022. 

Styrets innstilling : 

Generalforsamling i BS avviser forslaget om å bevilge kr 20.000.- som engangssum  i Budsjett 

2022 for BS til Tur-og Havseilerutvalget. 

Begrunnelse : 

Styret legger frem for generalforsamling i BS budsjettforslag for 2022 med hovedposter for 

godkjenning. I styrets viderefordeling av budsjett 2022 som er et  styringsdokument for  

daglig leder, har styret satt av følgende poster for «Møter, kurs, oppdateringer mv «, 

«Sosiale tilstelninger « med tilsammen kr 30.000.-. 

Tur-og Havseilerutvalget kan , på lik linje med Knarrklubben, Sportsutvalget  og andre av 

foreningens utvalg og medlemmer , søke til om tilskudd fra disse postene til overnevnte 
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arrangementer. Daglig leder behandler disse søknadene ifølge «Arbeidsinstruks for daglig 

leder» fortløpende. 

De siste års regnskap har vist at budsjettpostene er tilstrekkelige i forhold til aktivitetsnivå på 

disse områdene. Styret har og mulighet for å vurdere søknader som går utover vedtatte 

rammer. 

Styret mener det er viktig å både likebehandle utvalgene i BS og å ha en stram 

økonomistyring av foreningen, samtidig som styret ser fram til økt aktivitet i foreningen.  

(For styret Hallgeir Hatlevik) 

 

Sak 10.6 

Styret fremmer forslag til årsmøtet om å videreføre vedtak som ble gitt  

20-01-22 på EGF i forbindelse med låneopptak til havneutbygging.   

 

Vedtak fra EGF 
 
Det ble stemt over følgende: 
Ekstraordinær Generalforsamling i Bergens Seilforening dato 
20. 01.22 gir Styret fullmakt til å akseptere lånetilbud fra DNB på 
3.700.000.- med løpetid på 5 år, hvorav inntil 3.000.000.- skal gå til 
havneutvidelse, jmf gjeldende reguleringsplan og 700.000.- til 
dekning av nåværende gjeld. 
 
Avstemmingen var enstemmig JA 
 

 

Sak 11    Fastsette foreningens kontingenter 

Forslag til vedtak: 

Styret legger frem forslag til årsmøte om å øke medlemskontingent Bergens 

Seilforening med 5 %  f.o.m. 2022.  Gjelder alle grupper. 
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Sak 12    Vedta foreningens budsjett  

 

   
     

Budsjett 2022 Bergens Seilforening 

Budsjett Regnskap Budsjett

2021 2,021 2,022

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt 4,876,793 5,559,861 6,111,071

Annen driftsinntekt 1,085,000 583,462 434,000

Sum driftsinntekter 5,961,793 6,143,323 6,545,071

Personalkostnad 1,726,842 1,710,323 1,804,453

Avskr / Driftsm /immater eiendeler 1,150,000 1,220,300 1,150,000

Annen driftskostnad 2,703,000 3,270,043 3,474,258

Sum driftskostnader 5,880,846 6,200,666 6,428,711

Driftsresultat 80,947 -57,343 116,360

Finansinntekter  og finanskostnader

Annen renteinntekt 910 2

Annen finansinntekt 5,000 440 500

Annen rentekostnad /gebyrer 60,000 43,601 45,000

Annen finanskostnad 30,000 66 14,000

Resultat av finansposter -84,090 -43,225 -58,500

Årsresultat 3,142 -100,568 57,860

                     IVESTERINGSBUDSJETT 2022  ER SATT TIL    1.200.000,-         

Investeringsbudsjett for 2022 er satt til 1.200.000,- 



BERGENS SEILFORENING 
 

27 
 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

Sak 13 Behandle foreningens organsisajonsplan  
 

Styret anmoder årsmøtet om at gjeldende 

organisasjonsplan videreføres. 
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  Sak 14  Valg  

Se valgkomiteens fulle innstilling i vedlegg 3 

a) 

Valg komiteens innstilling til styresammensetning for 2022 er: 

 

Styreleder   Knut Jørgen Haaland  velges for 1 år 

Styrets nestleder  Dorthe Hovland  velges for 1 år 

Styremedlem   Hallgeir Utne Hatlevik  ikke på valg 

Styremedlem    Anne Linn Strøm-Erichsen ikke på valg 

Styremedlem   Per Højgaard Nielsen  Ikke på valg 

Styremedlem   Kenneth Aase                velges for 2 år 

Varamedlem    Leif Terje Fonnes                velges for 2 år 

Varamedlem   Sølve Fonnes Solheim  velges for 2 år 

b) 

Følgende innstilte kandidater til kontrollkomite for 2022 (velges av årsmøtet)  

 

Leder   Carl Johan Wickmann   velges for 1 år. 

Medlem  Geir B. Myre    velges for 1 år 

Medlem  Thomas S. Falck    velges for 1 år. 

Varamedlem  Ina Garvik    velges for 1 år. 

Henrik Wigers Larsen – leder valgkomiteen  

c )  

Styrets innstilling til valgkomite 

Frode Rønning , leder   velges for 1 år 

Heidi Hjellestad , medlem   velges for 1 år  

Stine Bergman , medlem   velges for 1 år  

Martin Hope, varamedlem  velges for 1 år  
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SAK 15 Valg av revisor 

  

Styret foreslår RSM ved Trond Aarvik som revisor for Bergens 

seilforening  for 2022.  

 


