
Årsrapport 2014 for Styret i Vågsbygd Seilforening. 

Perioden Februar-Oktober 
 

 

Styret i VSF har vært samlet til 7 styremøter siden i perioden februar - oktober.  

Styret i VSF har bestått av: 

Bjørn Stien, leder 
Ole inge Pettersen, nestleder 
Alf Morten Indbjo, kasserer 
Arild Jacobsen, sekretær 
Bengt v Larsen, tur og hav 
Leni Nilsen, Jolle gruppa 
Øystein Røsstad, materialforvalter 
Sissel Nilsen, hus styret 
Egil Tjomsås, 1. vara 
Nis Vidar Stray. 2. vara 
 

Med flere nye i styre for VSF ble det jobbet godt med forskjellige saker og ny vinkling på 

foreningens utfordringer. Utvalg/Grupper fikk klarere mandat og definerte oppgaver for å 

engasjere flere medlemmer.  

Åpenhet for styrearbeid var en av de første sakene som ble tatt opp som styresak. Det ble 

besluttet å legge ut på foreningens hjemmeside referat fra alle styremøter. Det ser ut til å 

være av interesse for blant hjemmesidens lesere.  

Det ble tidlig satt ned en komite «Sponsorkomiteen» som i først oppgave skulle se på 

muligheter for økt tilskudd på bred basis til foreningen, med den hensikt å kunne øke 

aktiviteten i foreninga.  Komiteen hadde presentasjon av muligheter på «Tanke smia» hvor 

alle medlemmer var invitert til å bidra. Hvor er VSF i dag og hvor ønsker vi og være om 3-5 

år? Resultatet av utvidet «Sponsor komite» ble økt oppmerksomhet på mulighetene VSF har 

med sitt seilsenter.  Her sprikte oppfatningene om hva som var mulig å gjøre, og hvem som 

hadde myndighet til å gjøre endringer stort. Resultatet av uenighet om myndighet og ansvar 

i foreningen førte til møte mellom styret og hus styret. Fra hus styret side kom det klart frem 

at de ikke aksepterte instrukser fra styre, uten selv og skulle vurdere om styre hadde 

myndighet til dette. I enkelt saker ville hus styret ha rett til å forholde seg til Årsmøtet og 

ikke valgt styre i VSF. 

 Dette ble, for det klare flertall av styret, ikke akseptert. Det kan ikke være slik i en forening 

at det er 2 styrer som har myndighet og ansvar. For å avklare dette ble det kalt inn til ekstra 



ordinært årsmøte, hvor sak på agenda var klargjøring av ansvar og myndighet.  Alle 

styremedlemmer stilte sine plasser til disposisjon om ikke vedtektene ble endret på Ekstra 

ordinært Årsmøte 23.September 2014. Styrets forslag fikk flertall, men ikke 2/3 slik 

vedtektene krever for endring av vedtekter. Resultat: alle utenom hus styrets leder trakk seg 

fra styret og ny EOÅ ble vedtatt for å velge nytt styre.  

Mye av dette kunne nok vært unngått om foreningens vedtekter hadde vært oppdatert 

tidligere. Leder tar sin del av ansvar for dette. Og i ettertid burde vi trukket inn 

idrettskretsen som helt klart har gitt foreningen innspill på hvordan vedtektene skal være.  

Det ser nå ut som endrede vedtekter er sak for årsmøtet 2014- 4.2.2015 og klart angir ansvar 

og myndighet.  

For regatta henvises aktiviteter det til egen årsmelding fra Tur og Hav. 

Jollegruppa har ikke hatt aktivitet i foreningens regi, men jollene har vært i bruk på Flekkerøy 

skole.  

Økonomien i foreningen har utviklet seg stort sett som budsjettert. Manglende budsjetterte 

inntekter er kompensert med lavere utgifter. Kasserer har gjort en god jobb og resultatet pr 

Oktober var som forventet. Detaljer fra regnskapet behandles ved godkjenning av 

foreningens regnskap.  

Hus styret gir som vanlig egen rapport.  

Leder vil gjerne takke både styremedlemmer og alle andre for den innsats som gjøres.  

 
Seilhilsen 
Leder VSF frem til EOÅ 
Bjørn Stien 
Vågsbygd 26.01.2015 
 


