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Årsmøtet 15.02.2018 

Saksfremlegg fra Styret 

 

Oppsigelse av båtblad og redusert medlemskontingent 

VSF har på et tidligere Årsmøte vedtatt å integrere et valgfritt båtblad  - Seilmagasinet -

Seilmagasinet- Båtnytt – i medlemsfordelene mot forhøyet medlemskontigent.  

Seilmagasinet har gitt et tilbud til samtlige landets seilforeninger som innebar spalteplass for 

foreningsstoff i hvert nummer. 

Styret har vurdert ordningen som positiv på den måten at medlemmene får tilgang reportasjer og til 

oppdaterte nyheter og tester av båter og utstyr. Vi har også i noen grad benyttet oss av tilbudet om å 

publisere foreningsstoff på sidene i Seilmagasinet. Senest høsten 2017 ble det trykket en dobbelt 

side med stoff fra VSF. 

 

Problemstilling 

Det har vært problemer med distribusjonen av båtbladene. Flere medlemmer har meldt om at bladet 

ankommer sent eller at det overhode ikke kommer. En mulig årsak er at Seilmagasinet  har hatt  

ordning hvor VSF har hatt ansvar for å sende oppdatert medlemsliste før utsendelse av hvert 

nummer. Dette oppleves som en tungvint og arbeidskrevende ordning. Dersom oppdaterte 

adresselister ikke har ankommet seilmagasinet, har sannsynligvis bladene ikke blitt sendt ut til 

alle/noen medlemmer. 

Enkelte medlemmer har ikke ønsket seilbladet, og styret har fått noen signaler om at enkelte 

medlemsskap vil kunne opphøre dersom ordningen med seilbladet og forhøyet kontingent fortsetter. 

Avtalen med båtblad til foreningens medlemmer har  oppsigelsestid på 8 måneder.  

 

 

Forslag til vedtak 

Styret foreslår at Årsmøtet vedtar følgende: 

 

Ordningen med båtblad opphører. Medlemmer som ønsker båtblad, kan bestille dette inviduelt. 

Medlemskontingenten settes i 2017 ned fra NOK 800 til NOK 700 for enkeltmedlemmer og fra NOK 

1.000  til NOK 900 for familiemedlemmer. Medlemmer mottar båtblad frem til utgangen av august 

2018. 

Medlemskontingenten for 2019 settes ytterligere ned – presumtivt til NOK 500 for enkeltmedlemmer 

og NOK 700  for familie – men, dette vedtas eventuelt først formelt på neste ordinære Årsmøte. 
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