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PROGRAM 
 
Sted:   Dokken, Bergens Seilforening, Hjellestadvegen 247, 5259 Hjellestad 
Tid:   15.mars 2017, klokken 19:00 
 
 
 
1.  Ordinær generalforsamling 
2.  Sosialt samvær – Servering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
Bergens Seilforening 
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Dagsorden  
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

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

4. Behandle beretninger og årsrapport: 

a. Behandle styrets beretning pr. 31.12. 2016 

   b. Behandle Foreningens reviderte regnskap pr. 31.12. 2016 

5. Behandle foreningens Årsrapport 2016 . 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingenter. 

8. Vedta Foreningens budsjett 2017. 

9. Bestemme Foreningens organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder. 

b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

c. Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan vedtatt av generalforsamlingen. 

d. Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  

e. Representanter med varamenn til ting og møter i de organisasjoner som 

Foreningen  er tilsluttet. 

11. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 

12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor. 

13. Orientering om Havn v/Johan G Hvide 
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STYRETS BERETNING 
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REGNSKAP 2016 
Se vedlegg 1  
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REVISORS BERETNING 
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING 2016 
BERGENS SEILFORENING 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til årsmøtet. 

Det har vært avholdt 3 møter i Kontrollkomiteen i 2016, med representanter for foreningens styre og 
administrasjon. Det har vært løpende kontakt med styret hva gjelder forhold kontrollkomiteen skal 
etterse.   

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med foreningens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 
foreningens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt 
at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med foreningens lov og beslutninger fattet av 
årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske 
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at idrettslagets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap gir et 
korrekt uttrykk for idrettslagets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av 
regnskapene vurdere idrettslagets finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteen har forsikret seg om at disposisjonsrettighetene til foreningens bankkonti er 
forsvarlig. 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.  

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet 
det nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra foreningens styre, 
administrasjon og revisor som komiteen har bedt om.  

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2016 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2016. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2016.  

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og foreningens årsregnskap for 2016 godkjennes av 
foreningens generalforsamling. 

 

Kviturspollen, 07. mars 2017 

 

Marit Schjøtt   Birger Grevstad   Leif Holst  Therese Berge 

Leder           Varamedlem
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ÆRESMEDLEMMER BERGENS SEILFORENING 

1997 Arne Garvik 
2006 Marit Schjøtt, Ove Lind, Leif Holst 
2013  Mange Sandtorv 
2016 Jan Hjellestad 
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Leder     Ove Lind     

Nestleder    Johan G  Hvide   

Styremedlem    Knut Jørgen Haaland   

Styremedlem    Trine-Lise Hole Isager   

Styremedlem    Eirik Rosenberg   

Styremedlem     Karianne Fonn Jårvik  

Varamedlem    Hallgeir Utne Hatlevik   

Varamedlem    Henrik Wigert Larsen   

 
Representanter til ting   Ove Lind, Trine-Lise Hole Isager, Eirik Rosenberg 
Revisor     RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS avd. Bergen 

UTVALG      
Sportsutvalg Eirik Rosenberg, Lars Jårvik, Magne Aalen, Trine-Lise Hole Isager, Henrik 

Wigers Larsen  

Skur og havn  Knut Jørgen Haaland, Hallgeir Utne Hatlevik, Kjell Ove Bruås  

Eiendomsutvalg   Johan G Hvide, Trond Wickmann, Jon Faaland, Svein Arne Sveen,  Tore Smidt, 
Kjell Ove Bruås 

Båt og Samfunn  Harald Thomsen,  Svein Arne Sveen,  Tor Helge  Valen 

Tur og Hav     Magne Aalen, Trond Wichman  , Willy Berg Larsen. 

Ordensråd  Bente Lind, Magne Sandtorv, Birger Grevstad jr, Marit Schjøtt  

Lovutvalg  Georg von Erpecom jr., Øystein Meland 

Kontrollkomite Marit Schjøtt (leder), Leif Holst, Birger Grevstad jr., Therese Berge  

Valgkomite   Harald Thomsen (leder), Trond Wickman, Heidi Hjellestad, Willy Berg Larsen  
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ANSATTE 
Daglig leder      Kjell-Ove Bruås  
 

FORENINGENS REPRESENTASJON I ANDRE ORGANER  

HSK,  Styre    Leder Harald Thomsen   

Tur & Hav Utvalg   Fritjof Bergman  

Utdanning   Ove Lind  

Dommerutvalg  Kjell Henanger 

Jolle & Brett   Henrik Wigers Larsen  

Shetland Race  Espen Sandøy / Fritjof Bergman  

Styremedlem NSF Eirik Rosenberg 

GODKJENTE SERTIFIKATER 
 
Dommer III     Magne Sandtorv , Leif Gunnar Sandtorv, Kjell Henanger,  Karsten 
    Johannessen,  Henrik Wigers Larsen ,Ove Lind ,Finn Totland.  

Dommer II    Cecilie Lind , Lars Jårvik,  

Arrangør III  Magne Sandtorv , Leif Gunnar Sandtorv, Ove Lind , Kjell Henanger,  
Kristian Evjen   

Arrangør II    Cecilie Lind, Henrik Wigers Larsen , Lars Jårvik.  Svein A Sveen  Atle Bruun.  

Autoriserte  
banedommere   Karsten Johannessen , Hans Hekland.  

Trener I    Karianne Jårvik,  

Målere   Trond Wickman, Magne Aalen, Lars Jårvik  
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FORENINGSÅRET 2016 
 
Styret  
Styret har i 2015 gjennomført 10 styremøter. Det har i tillegg vært meget tett kontakt mellom utvalg 
og administrasjon. Saker har vært behandlet og løst på utvalgsnivå der hvor dette har vært korrekt og 
tjenlig.  

Styret har behandlet løpende saker knytet til sportslige aktiviteter, drift og økonomi. Styret besluttet 
i samråd med administrasjonen, ikke å ansette ny regnskapsmedarbeider.   En konsekvens av dette 
var en endring av de administrative funksjoner. Regnskapskontoret AVAL AS ble engasjert til 
regnskapsfunksjonen. Dette medførte andre ansvarsområder for driftssjef og stillingen ble derfor 
endret. Ny stillingsinstruks ble utarbeidet og Kjell-Ove er nå daglig leder i Bergens Seilforening.  

Foreningens størrelse og driftsform var bedre tjent med en forretningsmessig driftsmodell med klare 
ansvarsområder for daglig leder.  Dette betyr at all rapportering går til daglig leder. Styret behandler 
de spørsmål daglig leder bringer til styret.   Dette gir en klarere avgrensing hva som er administrative 
oppgaver og hva som ligger i styrets oppgaver.  

Denne modellen har fungert siden våren 2016 og erfaringene er meget gode. Arbeidet er effektivt og 
beslutningsveier korte. Vi har fortsatt høyt engasjement i våre utvalg. Disse rapporterer nå til daglig 
leder. Styret involveres i de saker hvor dette er nødvendig og riktig.  Dette gjør styrearbeidet 
annerledes med mer fokus på strategier og planer og mindre driftsmessige spørsmål.  

Styret har fungert meget bra med meget godt samarbeid og høyt engasjement. Samarbeidet med 
administrasjonen har også vært meget bra.  

Det er avholdt medarbeidersamtalene vår og høst.  Styrets leder har gjennomført disse samtaler. 

En viktig oppgave i 2016 og 2017 har vært å rydde opp i forhold knyttet til utestående fordringer. Her 
er det nedlagt et stort arbeid fra administrasjon og regnskapskontor hvor man har ryddet i mange 
uavklarte forhold.  Norges Idrettsforbund forlanger fra 1/1 2017,elektronisk overføring av 
medlemslister. Disse lister danner grunnlag for de refusjoner idrettslagene mottar til aktiviteter.  
Saken kan ytterligere belyses på generalforsamlingen.  

Foreningen var representert på seiltinget og ved kretstinget.  

Daglig leder har knyttet til seg assistenter ved behov for div arbeid på anlegget og bygninger. Videre 
benyttes denne hjelp ved båthåndteringen vår og høst. Dette er nødvendig for at det løpende 
vedlikehold av anlegget skal ivaretas.  

Generelt.  
Seilsporten i Norge har store utfordringer når det gjelder medlemstall og rekruttering i alle 
aldersgrupper. Styret er opptatt av dette og har gode krefter i sving i et langsiktig arbeid for å 
engasjere barn og ungdom innen seilaktiviteter. En plan for å rekruttere ungdommer i større grad er 
nødvendig for å tette et stort alders gap blant barn og ungdom i vår forening.  Våren 2017 arrangeres 
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seilerleir på Glesvær for barn og ungdom med foreldre.  Videre planlegges seilerleir på Kvalvåg, et 
tiltak som var meget populært i 2016.  

Seilkretsen i Hordaland er blant landets best drevne seilkretser og omfatter flest foreninger. 
Samarbeidet mellom foreningene har alltid vært godt og det avspeiles også en god aktivitet i kretsen.  

Bergens Seilforening har gjennom sine solide medarbeidere og engasjerte medlemmer bygget opp et 
av landets beste seilanlegg. Et anlegg som fremstår meget velholdt og funksjonelt til glede for alle 
våre medlemmer unge som eldre.  Mangeårig målrettet arbeid gjennom generasjoner har ført oss 
der. Store donasjoner og egen innsats har gjort foreningen i stand til å bygge havn og klubbhus i 
toppklasse for seilerne. 

Medarbeidere.  
Daglig leder Kjell-Ove Bruås har en fast hånd på den daglige drift av foreningen. Et arbeid som er 
nødvendig for at vår forening og anlegg skal fungere optimalt for seilere eldre som yngre og våre 
gjester som benytter vår havn på sine turer langs kysten. Kjell-Ove har et våkent blikk for vårt anlegg 
og sørger for sikkerhet, stabilitet og kvalitet i havn og skur.   

 

Hans god medhjelpere. Zydrinas med kone Daiva og Kestius. 

Drift - HMS  
Bergens Seilforening drives på en forsvarlig måte. Foreningen har gode rutiner på HMS. Sikkerhet 
med tanke på brann, havari av anlegg, strøm og drift av skur og klubbhus. Tilbakemeldinger ved 
inspeksjoner er alltid gode.  

Foreningen har anskaffet hjertestarter som befinner seg på veggen ved Kjell-Oves kontor. 
Flytekaiene har nødstider montert mellom båsene. Det er viktig at medlemmene gjør seg kjent med 
disse.   
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Havn 
Det foretas årlig inspeksjon av kaier og innfestinger.  Løpende reparasjoner utføres.  Ny leverandør av 
utriggere. Disse er svært solide og løpende utskiftninger vil skje med denne typen.  Det er nå 
oppgradert strømleveranse på alle kaiene. Hvert uttak har fått sin ID og sin måler.   
Generalforsamlingens vedtak er således gjennomført til budsjettert kostnad 1,5 Mill kr. Arbeidet er 
ikke sluttført men strøm til brukerpunkter er fullført og i bruk.  I regnskapet fremkommer det til nå 
fakturerte beløp.  

 I havnen er det 272 båter i sommerhavn. I vinter har vi 76 båter i skuret.  

Skur 
Vårt skur er i god stand og har et løpende vedlikehold. I 2016 er det gjennomført vask av alle 
ytterveggene på vårt store nøst. Renner er erstattet og reparert. Lekkasjer i taket ettersees hvert år 
og platefestene blir kontrollert.  

Klubbhus 
Et signalbygg for området. Meget verdsatt av medlemmer og besøkende. Våre gjester som 
ankommer havnen er imponerte og setter pris på fasiliteter i garderober og vaskerom. Aktiviteten i 
klubbhuset er økende. Styret har i år ikke fokusert mye på ekstern utleie. Utleien nå har vært til 
medlemmer for private arrangementer i tidsrommet oktober – april. Viser for øvrig til skattemessige 
forhold ved utleie nevnt i forrige årsrapport.  Foreningen har fortsatt stort potensiale hva gjelder 
utnyttelse til medlemskvelder, kurs og møter Klubbhuset. 

Det er montert elektronisk lås på hoveddøren og garderobedørene. Vinterstid stenges dørene 
automatisk  kl. 19:00. Man har da kun adgang til bakre inngang og toalett / garderobe.  

I innredning gjenstår noe arbeid med AV utstyr som projektor i taket og fastmonterte lerret for 
denne.  Dette er nå bestilt og ventes montert.  

Interiørgruppen ved Marit, Anne og Bente er påpasselig med supplering av interiøret og har fått 
montert flotte pokalskap til vår eminente pokalsamling. 

Nye møbler til terrassen er anskaffet.  

Kurs og aktiviteter omhandler flere ulike kurs som skal videreføres i 2017.  
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Økonomi 
Foreningen har en solid økonomi med god likviditet. Våre forpliktelser innfris løpende og det utvises 
god økonomisk styring fra administrasjonen.   

Årets resultat viser et driftsresultat på kr 720.264 mot fjoråret kr 494.378 og et årsresultat på kr 
686.002 mot fjorårets kr 433.769.  Årets avskrivninger er på kr 804.900 mot fjorårets 754.300. 
Årsresultatet foreslås overført til egenkapital.  

Styret har i 2015 arbeidet mye med å anskueliggjøre det behov foreningen har løpende for å ivareta 
de verdier man gjennom år har opparbeidet. Den kapitalslit som er i alle virksomheter, må tas med i 
de betraktninger vi gjør for nye innvesteringer. Våre årlige resultater demmer opp for dette 
kapitalslit, men vil samtidig komme i konkurranse med ønske om nye innvesteringer i anlegget. Vårt 
primære ønske er å kunne gjøre innvesteringer basert på oppsparte midler og i størst mulig grad 
unngå låneopptak.  Dette har vært mye diskutert i forbindelse med utvidelse av strømanlegget på 
kaier. Den nå godkjente reguleringsplan vil også medføre betydelige innvesteringer i havneanlegg, 
men som på sin side også vil gi økt inntjening og derved balansere kostnadene.  

 

Jan Hjellestads minnefond Dette forvaltes av eget fondsstyre. I fondsstyret sitter Heidi Hjellestad, 
Ove Lind (leder i BS styret) og Magne Aalen.  Det er utarbeidet egne retningslinjer for dette fondet.  

BS TEAM Styret har besluttet å gjenopprette BS Team med det samme formål som tidligere.  Det skal 
avsettes samme beløp i BS TEAM fondet som det i sin tid ble overført til BS Egenkapital : kr 100 000. 
Dette skal gjøres i 2017 regnskapet.  

Eiendomsutvalg  
Foreningen har siden sin stiftelse mottatt store gaver av medlemmer opp gjennom årene. Dette 
dannet grunnlaget for vårt første klubbhus og eiendom i Dokken siste gang innviet i 1904. Foreningen 
måtte flytte fra Dokken i 1950 og kjøpte Solhaug i 1947, som var foreningens første ankerplass i 
Bergen Syd. I 1955 ble eiendommen i Kviturspollen anskaffet og I 1960 ble vårt nåværende anlegg 
tatt i bruk og dette har siden utviklet seg gjennom store gaver fra medlemmer.  Dette er verdier vi 
har plikt til å ivareta og forvalte på best mulig måte. Gaver som også har gjort vårt nye klubbhus 
mulig.   

Eiendomsutvalget har i perioden arbeidet med masterplanen og hvordan man best kan fokusere på 
de prioriterte områder.  Utvalget har konsentrert seg om de aktuelle planer som ønskes gjennomført 
i nær fremtid. Andre planer har man lagt ti side. Dette gjør at man får et bedre fokus på de aktuelle 
oppgaver og de økonomiske rammer for dette.  

 

 

 

 



BERGENS SEILFORENING 
 

17 
 

Havneutvalg 
Dette utvalget bistår driftssjefen i saker hva angår havn og skur. Havneutvalget har en viktig oppgave 
og bistår i sikring og inspeksjoner også ved uvær. Løpende saker drøftes med driftssjef og arbeidet 
utvalget utfører, betyr en avlastning i hans arbeid.   Ikke minst gjelder denne organisering og 
gjennomføring av dugnader på anlegget.  

Årets stormer medførte nye overraskelser som de fleste av oss neppe ville trodd.  Medlemmer stilte 
opp under stormen og bisto vår daglige leder og medhjelper i sikring av havnen.  Da stormen herjet 
som verst besluttet man å stenge av adkomstene til kaiene. Hensikten med dette skulle være 
åpenlys for alle. På tross av denne bryter to personer denne stenging og tar seg om bord i sine 
båter. Den ene faller fra båten ned på utrigger og derfra i sjøen.. Omtåket roper han om hjelp. Fra 
hvem? Jo nettopp våre mannskaper som nettopp av sikkerhetshensyn hadde stengt kaien. 
Vedkommende ble hjulpet og bragt til legevakten.  Litt senere skjer det på nytt denne gang uten 
ulykke.  

Våre mannskaper utsettes med dette nettopp for den livsfare de ønsker å forebygge ved å stenge 
kaiene.  

Som en følge av dette har Havneutvalget etablert sikkerhetsgrupper som møter opp under uvær. 
Disse gruppene har all myndighet hva gjelder sikring og påbud overfor medlemmer.  Medlemmer 
som bryter dette eller ikke etterkommer våre ansattes eller nevnte gruppes påbud, vil rapporteres 
til styre med fare for tap av havneplass.  

Dugnad  
Dugnadsånden i foreningen er god og mye arbeid gjennomføres ved effektiv dugnad.  I år har man 
gjennomført en omfattende rydding i skur og masteskur. Etter en nøye og grundig informasjon 
vedrørende henlagte gamle master rigg-utstyr og diverse «skrot», ble det gjennomført 4 dugnader 
hvor dette ble ryddet og kastet. Medlemmene har en plikt til selv å rydde unna egne eiendeler og 
foreningen kan og skal ikke være sted for skroting eller gjenbruksformidling.  Det blir jo helt feil at 
andre medlemmer gjennom dugnad skal rydde unna det du selv ikke tok med deg.  

Dugnad på sjø er også en viktig ressurs for vår regatta-avvikling. Her møter man opp og gjør en 
innsats på regattabanen for å sikre god kvalitet på våre arrangementer.  

Fremover må vi også tenke på mulighet for å benytte dugnad i vårt arbeid for rekruttering av unge 
seilere. Har er mulighet for dugnad på slike treningsdager hvor både sikring på fjorden og håndtering 
av båter inn og ut. 
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Båt og Samfunn 
Politiske krefter arbeider fortsatt for godshavn på Sletten. Dette er nå etter hvert mindre sannsynlig 
med ikke helt skrinlagt.  Aktiviteten i Ranafjorden Velforening og vårt utvalg med Harald,Svein-Arne 
og Tore er fortsatt observante i saken og melder nyheter.  Foreløpig ser det nok ut for at dette 
alternativet skrinlegges.  

Sportsutvalg 
JUNIORAVDELINGEN  

Sesongen 2016 var en flott sesong både lokal, nasjonalt og internasjonalt for våre yngste seilere. De 
erfarne begynner virkelig å bite fra seg nasjonalt og rekruttene våre har blitt tryggere på fjorden slik 
at Mynteviken ikke lenger fremstår som Atlanterhavet. 

Rekrutteringen til jolle og brett er fremdeles krevende. Vi sliter med å komme opp i et antall som kan 
være levedyktig over tid. Sesongen har hatt 7 helt nye optimister og 7 nye brettseilere. Denne 
utfordringen har det vært jobbet kontinuerlig med og vi håper sesongen 2017 skal bli litt bedre. 

Også i 2016 var junioravdelingen involvert i store arrangement. NM for optimist gikk av stabelen 
helgen 12-14 august. 103 deltagende båter, masse hyggelige trenere og foreldre og ikke minst masse 
flinke frivillige fra BS gjorde helgen super. BS viste seg igjen som en arrangør i elitedivisjonen. 

Juletreseilasen er fremdeles et av høydepunktene for de yngste seilerne. I år stilte 41 båter til start 
med julepynt og nisseluer. Overnatting og sosialt samvær i Dokken er meget populært og blir satt 
pris på. Dette arrangementet har definitivt livets rett fremdeles. 

På toppnivå har seilerne våre levert mange gode prestasjoner i år. Mathilde Elise Lind, Helle Oppedal 
og Nils-Henrik Lind har alle vært i utlandet og representert BS på en god måte. Mathilde Elise var i 
Nordisk Mesterskap for Optimist, mens Helle og Nils-Henrik har seilt både VM og EM for BIC 293. I 
tillegg er NC brettgruppen nå utvidet med 2 nye medlemmer.  
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Arvid Elias Einan og Mathilde Elise Lind har bytte fra Optimist til brett og har gjennom høsten vist at 
sesongen 2017 kan bli spennende med 5 meget dyktige seilere fra BS på linjen. 

Junioravdelingen har fremdeles en vei og gå før vi er tilbake på et nivå som vil være selvgående. Vi er 
fremdeles litt for avhengig av enkeltpersoner og sliter litt med å få rekruttert inn både seilere og 
foreldre. Foran sesongen 2017 må vi igjen snu hver stein og se om det er noe vi kan gjøre annerledes 
for å skape et miljø hvor flere finner gleden med seilsporten. 

 

Resultater verdt å nevne fra sesongen 2017 

 

Seiler Regatta Plassering 

Albertine Lind Norgescup Åpta totalt 10 

Albertine Lind NM Comino Stars – Åpta 7 

Mathilde Elise Lind Nordisk Åpta 11 

Helle Oppedal Norgescup BIC 293 total – U17 3 

Nils-Henrik Lind Norgescup BIC 293 total – U15 1 

Helle Oppedal  NM BC 293 3 

Nils-Henrik Lind NM BC 293 5 

Nils-Henrik Lind EM BIC 293 – U15 23 

Helle Oppedal EM BIC 293 – U17 22 

Nils-Henrik Lind VM BIC 293 – U15 31 

Helle Oppedal VM BIC 293 – U17 28 

 

NM plasseringer 2017  

Gull   Knarr NM  Carpe Diem   Johan G Hvide 

Bronze  NM Shorthand   White Shadow   Torkjell Valland   

Bronze   IOR    White Shadow.   Torkjell Valland 
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17. Mai regatta  fortsatt  populær.  I år også deltagere fra de andre foreningene. 

Våre arrangementer  
NM / NC / Glesvær 

Singlehand:   ‘Wollert Hivdes minnetrofe: Ikke avholdt det ble NM Shorthand i 
stedet. 

Stord Rundt:   Marsteins pokal:  ikke utdelt.  

Serieseilas    Kruskjærpokalen av 1937: Trond Wickman. 

 

Klubbmesterskapet:  Skips brokers Trophy (Lars Jacob Albrechtsen 2007) 
(Zoripokalen).  « Winocean» First 40,7  

Skipper: Carl Olav Wickmann 
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Reisestøtte for våre seilere 
Reisestøtte tildeles seilere som tilfredsstiller foreningens krav til slik støtte. Det er etablert faste 
regler for tildeling med krav til deltagelse både lokale og i foreningens egen regatta. Støtten gis 
hovedsakelig til nasjonale regattaer og internasjonal deltagelse.  Tildeling skal også tilfredsstille de 
vanlige skatteregler for slik støtte.  

Albertine Lind: kr. 10.000.- 
Nils Henrik Lind: kr. 10.000.- 
Mathilde E. Lind: kr.10.000.- 
Helle Oppedal: kr. 15.300.- 
Arvid Einan: kr. 4.700.- 
                                          

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 meget aktiv rolle 
i daglig drift. Dette er nå endret gjennom den endringen som er gjennomført.  Foreningens ansikt 
utad skal i større grad vises gjennom administrasjonen.   

Hovedtrener.  
Vår hovedtrener avsluttet sitt oppdrag i henhold til kontrakten ved utløpet av 2015.  Ny hovedtrener 
er ikke ansatt. Man fokuserer nå på rekruttering og benytter egen trenerkraft.  

«Kvinnen bak roret». 
I 2016 har foreningen arbeidet for å reetablere et miljø med fokus på kvinnen om bord. Dagens 
seiling dreier seg i stor grad om mannens rolle om bord. Fokuset ble satt på båthåndtering og 
sikkerhet om bord, og rollefordeling i den felles innsats i å skape et trygt seilmiljø for alle om bord. Vi 
har blant våre medlemmer flere kvinner som med lang erfaring og kunnskap om nettopp dette kan 
bidra i et slikt arbeid. Initiativet ble satt i verk ved Heidi Hjellestad og Janne Landaas om innkalte til et 
første gangs møte i «Dokken». Man ønsket å høre om dette var et nyttig tiltak og om hvor behovet 
lå. 22 kvinner med lang, kort og ingen erfaring møtte til et vellykket møte. Dette følges opp med nye 
møter og tiltak i 2017. Vi stiller alle gjerne opp for å bidra til å spre kunnskap og erfaring til nytte for 
alle seilere i dette arbeidet.  

Arbeidsplan 2016  
Et grundig arbeid rundt planer for vårt anlegg er på gang. Det omfatter kaianlegg og landfasiliteter. 
Flere spennende planer foreligger men det er foreløpig tidlig og betinger også arealmessige 
endringer.  

Videoovervåking er nødvendig da vinteren har vist besøk av uvedkommende på vårt anlegg. Det skal 
monteres 

Bomordning ved innkjøring er fortsatt et tema men avhenger av kostnader og den endelige 
planlegging for parkeringsanlegget.  
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Foreningen rager meget høyt som arrangør av store stevner. Vi har høstet mye ros for våre NM 
arrangert i 2016.   Utfordring er å sikre kompetanse og utvikling av våre interesserte medlemmer 
som bidrar nettopp til disse vellykkede arrangementer.  

Rekruttering blir viktig oppgave fremover og breddesatsning skaper grunnlaget for eliten. Våre 
yngste har gode trenerkrefter og våre medlemmer tar ivrig del i arbeidet med de unge.  

Øvrige driftsoppgaver løses fortløpende.  

 

Bergen 02.03.2017  

For styret i Bergens Seilforening.  
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SAK 6: INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

- Årets Seiler 
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SAK 8: BUDSJETT 2017 

Kontonr Tekst Budsjett 2016  Budsjett 2017  

 
DRIFTSINNTEKTER 

  3101 Havneleie 2 600 000              2 800 000  

3102 Skurleie 800 000                  800 000  
3103 Kammersleie 40 000                     34 000  
3104 Slippsettinger 270 000                  270 000  
3113 Elektrisitet havn 310 000                  350 000  
3130 Fartøyavgift 62 500                     65 000  
3140 Parkeringsavgift 47 000                     53 000  

 
Sum inntekter fra marina og anlegg 4 129 500              4 372 000  

    3108 Sum inntekt og startkontingenter grupper 280 000                  250 000  
3120 Medlemskontingent 525 000                  450 000  
3150 Dugnadskompensasjon 95 000                     90 000  
3165 Annonser 10 000                     20 000  
3181 Sponsoravtaler 5 000                     15 000  
3191 Sosiale tilstelninger 50 000                     50 000  
3205 Generelle kurs og møter 110 000                     50 000  

 
Sum aktivitetsrelaterte inntekter 1 075 000                  810 000  

    3106 Tilskudd joller og brett 150 000                  100 000  
3701 Generelle tilskudd 30 000                     30 000  
3702 Momsrefusjon 150 000                  150 000  

 
Sum tilskudd 330 000                  280 000  

    3600 Leieinntekter hytter 55 000                     55 000  
3620 Leieinntekter klubbhus 50 000                     30 000  
3630 Husleie Redningsselskapet 78 000                     80 000  

 
Sum Husleie 183 000                  165 000  

    3100 Andre salgsinntekter 30 000                     50 000  
3195 Salg BS-produkter 12 000                     20 000  

 
Sum Andre inntekter 42 000                     60 000  

    
 

SUM DRIFTSINNTEKTER 5 759 500              5 687 000  
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Kontonr Tekst Budsjett 2016  Budsjett 2017  
4000 Sum kostnader grupper 160 000                  120 000  
4010 Reisestøtte aktive  

 
                    50 000  

4105 Felles regattamateriell 50 000                     60 000  
6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 50 000                     40 000  
7400 Kontingenter NST / HSK 120 000                  140 000  
7720 Sosiale tilstelninger 75 000                     70 000  

 
Sum aktivitetsrelaterte kostnader 455 000                  460 000  

    5000 L �NNINGER 1 650 000              1 450 000  
5180 Feriepenger beregnet 

  5182 Arb.avg. påløpne feriepenger 
  5280 Pensjonsforsikring 
  5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 
  5990 Andre personal kostnader 
  

 
Sum lønn- og personalkostnader 2 205 000              1 950 000  

    7010 Driftskostnader havn 120 000                  120 000  
7025 Driftskostnader anlegg 300 000                  250 000  
7029 Nye utriggere 300 000                  300 000  
7035 Driftskostnader skur 25 000                     50 000  
7055 VEDLIKEH/DRIFT/TRAKTOR/KRAN MV 50 000                     50 000  
7060 Drift og vedlikehold felles båter 120 000                  130 000  
7015 Driftskostnader klubbhus 120 000                  120 000  
7017 Inventar og utstyr klubbhus 50 000                  100 000  
7045 Elektrisitet 300 000                  300 000  

 
Sum kostnader havn, anlegg og båter 1 385 000              1 370 000  

    6570 Arbeidsklær og verneutstyr 5 000                        5 000  
6700 Revisjons- og regnskapshonorar 80 000                  150 000  
6800 Kontorrekvisita 10 000                     10 000  
6810 Inventar kontor/ IT/Programvare /Support 80 000                     80 000  
6900 Telefon og bredbånd 40 000                     40 000  
6940 Porto 2 000                        2 000  
7040 Forsikringer 170 000                  200 000  
7830 Tap på fordringer 40 000                     40 000  
6553 Utdanning og opplæring 5 000                        5 000  
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 000                        5 000  

 
Sum administrative kostnader 437 000                  537 000  
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Kontonr Tekst Budsjett 2016  Budsjett 2017  
4070 Frakt, toll og spedisjon 10 000                     10 000  
6105 Reguleringsplan 50 000                                  -    
6106 Båt & Samfunn 20 000                     20 000  
6850 Web-løsninger 50 000                     50 000  
6980 Utmerkelser, gaver og premier 15 000                     15 000  
7022 Driftskostnader hytter 5 000                  150 000  
7074 Verktøy 20 000                     25 000  
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 25 000                     50 000  
7325 Innkjøp BS produkter 10 000                     10 000  
7402 Andre kontingenter 2 500                        3 000  
7710 Generalforsamling og Seilting 10 000                     15 000  
7790 Andre kostnader 55 000                     50 000  
7799 Avrundingskonto 0                                  -    

 
Sum Andre driftskostnader 272 500                  363 000  

    
 

SUM DRIFTSKOSTNADER 4 754 500              4 680 000  

    
 

DRIFTSRESULTAT 1 005 000              1 007 000  
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SAK 9: ORGANISASJONSKART 

  

 

 

 

 

 

  

Valgkomite Kontrollkomite Styret 

Daglig leder 

Utvalgene 

Lovutvalg 
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SAK 10: VALG 
 

Til Styret i Bergens Seilforening      Bergen 12.01.17 

 

Valgkomiteens innstilling til valg av nytt styre og kontrollkomitè. 

Valgkomiteen har bestått av Harald Thomsen , Leder, og Heidi Hjellestad, Trond Wickman samt Willy 

Berg Larsen. Komitemøte ble avholdt i går 11.01.17 og vi fremsetter komiteen innstilling: 

Styreleder Johan Hvide   Velges for 1 år 
Nestleder Henrik Wigert Larsen  Velges for 1 år 
Styremedlem Karianne Fonn Jårvik  Ikke på valg 
Styremedlem Knut Jørgen Haaland  Gjenvalg for 2 år 
Styremedlem  Trine Lise Hole Isager  Velges for 1 år   Eget ønske om kun 1 år 
Styremedlem Frode Rønning   Velges for 2 år 
Varamedlem Hallgeir Hatlevik  Velges for 1 år 
Varamedlem Heidi Hjellestad   Velges for 1 år   

 

Kontrollkomiteen: Gjenvalg på hele komiteen 

Komiteleder  Marit Schjøtt  Velges for 1 år 
Komitemedlem  Leif Holst  Velges for 1 år 
Komitemedlem  Birger Grevstad  Velges for 1 år 
Varamedlem  Therese Berge  Velges for 1 år 

 

Hilsen Valgkomiteen 
 

Harald Thomsen Trond Wickman Heidi Hjellestad Vara: Willy Berg Larsen 

 

VALGKOMITE  
Valgkomite velges av Generalforsamlingen og styret fremsetter følgende forslag til valgkomiteens 
sammensetning: 

Leder   Ove Lind 
Medlemmer  Trond Wickman, Anne Sofie Bjelland 
Vara   Willy Berg Larsen 
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