
 

Vågsbygd Seilforening 

Årsmøtet 4. februar 2015 

 
 
Hei! 
 Det begynner å nærme seg årsmøtet. Jeg starter derfor utsendelsen av dokumenter 
som vedrører saker til årsmøtet. Les gjennom dokumentene og still forberedt til 
årsmøte på onsdag. 
  
Merk at de som har betalt familiekontingent for 2014 og har registrert medlemmer 
(kone/ barn over 15 år) har 1 stemme per registrert medlem via familiekontingenten 
og ikke 1 stemme per kontingent (krav fra Norges Idrettsforbund). For at man skal 
kunne stemme som del av en familiekontingent må man altså være registrert i 
medlemsarkivet til VSF før årsmøtet starter.  
  
Jeg vil ellers berømme valgkomitéen for et godt stykke arbeid med å få frem nye 
kandidater (det mangler fortsatt et par). Har du ikke blitt spurt om å ta et verv, sjekk 
om det er noen ledige posisjoner eller meld fra til styret at du er villig til å hjelpe til. 
Vår seilforening blir ikke bedre enn summen av felles innsats! 
  
 
På selve årsmøtet er det ifølge dagens og nye vedtekter følgende som skal 
gjennomgås: 
 

1.       Behandle foreningens årsmeldinger. 
a.       Se vedlegg – det er en årsmelding fra styret frem til utgangen av 

september og en melding for resten av året. 
2.       Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 

a.       Se vedlegg for å få informasjon om regnskapet, revisorene vil bekrefte 
på årsmøtet regnskapet 

3.       Behandle innkomne forslag. 
a.       Nye vedtekter (2 innkomne forslag). NIF vedtektene (lovnorm) trenger 

kun simpelt flertall (årsak: vi har et krav fra NIF om at VSF vedtekter må 
tilfredsstille NIF og Norges lover). Egne vedtekter som VSF vil ha i 
tillegg -> må ha 2/3-flertall.  

b.      Gjøre VSF til barne- og ungdomsvennlig seilforening ihht NSF krav til 
dette, revitalisere juniorgruppe. Les mer her: 
http://seiling.no/klubber/barne-og-ungdomsvennelig-seilforening :  

c.       Gi styret fullmakt til å gjennomføre en jolle- og brettinvestering, hvor 
man kan bruke inntil 75.000,- av VSF’s oppsparte midler – samt 
investere for et høyere beløp så lenge dette dekkes 100% av 
sponsormidler/ støtte fra ulike sponsorer/ gavetildelinger fra ulike 
fond. 

 
 
 
 
 

https://exchange.active24.com/owa/redir.aspx?C=8Idow2fC3UmL_GXhbyvxmG3QY0soENJItmnA4I487OQMwbU81W5ZGp6WcBMZ5eXPFwm5dbUK48E.&URL=http%3a%2f%2fseiling.no%2fklubber%2fbarne-og-ungdomsvennelig-seilforening


 
 
 

4.       Fastsette kontingent. 
a.       Forslag om å inkludere 1 års abonnement/ per kontingent på 

Seilmagasinet som en del av kontingenten (se vedlegg «Avtale VSF 
MNF.doc») – kostnad for seilforeningen er i underkant av ca. 300,- per 
år/ ab.  
Kontingent inkl. abonnement for enkeltmedlem blir da: 950 kr og 
kontingent for familier til 1.200 kr 

b.      Hvis forslag a faller: Forslag om ny kontingent for enkeltmedlem kr 650 
og kontingent for familier kr 900 

c.       Definere familiekontingent som: voksne og hjemmeboende barn (så 
lenge de ikke deltar som skipper i regattasammenheng) til de er 25 år 

5.       Vedta foreningens budsjett. 
a.       Se vedlegg for budsjettforslag 2015 

Budsjettforslag for 2015 er satt opp med et lite underskudd (som vist i 
vedlegg). I tillegg er det noen ekstrakostnader/ investeringer vi får 
diskutere på møtet, som ikke er tatt med i selve budsjettforslaget. 
Viktige tallstørrelser som er inkl i budsjettet:  

                                                         i.      Maling hus innvendig 36.000 
                                                       ii.      Kontingent 2015 (netto, uansett alternativ som blir valgt): 

kontingent for enkeltmedlem kr. 650 og kontingent for familie 
kr. 900,- 

                                                      iii.      Utleiepriser 2015: ikke medlem: Helg 4.000,-/ Dag kr. 
2.000,-. Medlem (ihht ansiennitetskrav 1/2/3 år): 3000,-/ 
2.000,-/ 1.500,- 

                                                     iv.      utenfor budsjettet: 
Forslag til årsmøtet: Kommer som et evt tilllegg til 
budsjettforslaget for 2015: reparere servicebrygge 50.000 , 
satse på jollekjøp inntil 75.000, lys bakke inntil 20.000 

  
  

Når det gjelder valg, må det foregå etter nye vedtekter, ref lovnorm fra NIF: 
Fra nye vedtekter:   
9. Behandle seilforeningens organisasjonsplan (se vedlagte fil: «Org-kart VSF.pdf»).15  
10. Foreta følgende valg:16 

a) Leder og nestleder 
b) Sekretær og kasserer, samt 1-3 styremedlemmer17 og 2 varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) 2 revisorer18  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd seilforeningen har 
     representasjonsrett. 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
g) Valgperioden er to år for styremedlemmer og gruppeledere.  
   Øvrige velges for ett år av gangen. 

  
 
 
 
 

https://exchange.active24.com/owa/?ae=Item&a=Preview&t=IPM.Note&id=RgAAAADImQ4KVj6HS5x3%2f3MlmCAwBwAhkklb6%2fGRS70J0F2afSAXAAABlJj3AACByBLEwiutTJQ5ZDcnKQ7oACLhCR%2boAAAJ#_ftn1
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https://exchange.active24.com/owa/?ae=Item&a=Preview&t=IPM.Note&id=RgAAAADImQ4KVj6HS5x3%2f3MlmCAwBwAhkklb6%2fGRS70J0F2afSAXAAABlJj3AACByBLEwiutTJQ5ZDcnKQ7oACLhCR%2boAAAJ#_ftn4


 
 
 
OBS! Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret. 
  

Hvis det er noen som har spørsmål eller oppdager feil – er det bare å gi beskjed. 
 
  
 
 
 
Mvh 
Alf Morten Indbjo 
Leder 
VSF 

 

 

 

 

 
15

 Organisasjonsplanen skal regulere seilforeningens interne organisering og aktivitet. 
16

 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg 

velge andre tillitspersoner det er behov for. 
17

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

1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 
18

 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. 

NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere 

statsautorisert/registrert revisor til å revidere seilforeningens regnskap.»  Punkt 10 forskyves til 

nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 

minst 2 medlemmer.» 
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