09.02.2016

Årsrapport for Styret i Vågsbygd Seilforening.
Perioden 4. februar 2015 – 15. februar 2016

Det ble avholdt Årsmøte 4. februar 2015.
Foreningens vedtekter ble endret – og bygger nå på Norges Idrettsforbunds vedtektsmal.
Det foreligger referat med informasjon om vedtak og valg av styre- og komitemedlemmer.
Styremøter
Det har i perioden blitt avholdt åtte styremøter i 2015; 9/2, 23/3, 28/4, 21/5, 11/6, 18/8, 13/10, 3/12
- og to styremøter i 2016; 11/1 og 8/2 - Referater er publisert på foreningens nettsider.
Regattaer
*Det har blitt arrangert 16 onsdagsregattaer i samarbeid med CSF. Arrangementet har fungert bra
med 28 startende båter fordelt på tre klasser, med avslutningsfest i CSF lokaler 25.09
*Flødeseilasen ble arrangert 27. juni med Bjørn Stien som regattasjef. Arrangementet på fredagen
forløp som planlagt. Nytt av året var Ordførerkampen med deltagelse fra fire ordførere.
Regattaen ble startet, men måtte dessverre avblåses pga. lite vind.
*Bøddelen ble arrangert 12. september - i samarbeid med Vet Seil. Mye vind gav en del havarier og
DNF. En dramatisk mann over bord hendelse med påfølgende redningsdåd endte godt.
Joller og brett
Det er kjøpt inn to Optimistjoller og tre brett.
NIFs ordning med spillemidler har dekket 1/3 av kjøpesummen. Norges Idrettsforbund har inngått en
sponsoravtale med Gjensidige stiftelsen, og dette resulterte i en rekke nye joller og brett til landets
seilforeninger. VSF fikk, etter søknad, tildelt to nye RS Feva joller.
Seilingens dag
Seilingens dag ble arrangert 29. august med Sissel Mosby Nilsen som prosjektleder. Det var åpent for
alle interesserte og stor aktivitet på seilsenteret.

Side 1/2

Årsrapport for Styret i Vågsbygd Seilforening, Perioden 4. februar 2015 – 15. februar 2016

Kurs
Det ble i august arrangert nybegynner kurs i seiling med optimistjolle for barn i alderen 8-12 år, med
teori og seiling i syv dager. Ronny Rognhaugen var instruktør. Kurs i båtførerprøven ble avholdt 27/1,
3/2 og 10/2 - 2016, med Einar Øslebye som kursleder.
Medlemsmøter
Det har i perioden blitt avholdt seks medlemsarrangementer;
25.03.2015
Eivind Hugo Strømme
Langtur til Lofoten
15.04.2015
Oddvar Larsen
Regattaregler og Seilingsbestemmelser
29.04.2015
Regattakomiteen
Informasjonsmøte om onsdagsregattaer
25.09.2015
Regattakomiteen
Avslutningsfest for onsdagsregattaer
07.10.2015
Einar Øslebye og Stein Justnæs
Seilas med navigering etter fyrlykter
09.02.2016
Per Arne Nilsen
ARC Race - Forberedelse og gjennomføring
Vedlikehold og oppussing av anlegget
Det har blitt utført betydelig oppussing av huset i perioden med Sissel Mosby Nilsen som
prosjektleder. Det vises til årsrapport fra Husstyret
Uteleie av anlegget
Det vises til årsrapport fra Husstyret
Nettsider
Foreningens nettsider på Internett er fornyet. Programvare er oppgradert, og innholdet kan nå også
leses på smarttelefon.
Sponsorer
Frydenbø har vært hovedsponsor, og fått bedriftsnavnet og merkenavnet Volvo knyttet til
onsdagsregattaene. Øvrige sponsorer har vært NTC, Regntøyspesialisten, Danske bank og Veidekke.
Økonomi
Det vises til budsjett fastsatt på årsmøtet 4. februar 2015, hvor det ble vedtatt en del investeringer i
joller, brett og oppussing av huset - hvilket gav et netto underskudd. Alle investeringer dekkes inn av
oppsparte midler, og har i sin helhet blitt utgiftsført direkte i driftsregnskapet inneværende år.
Resultat og balanse for 2016 blir gjennomgått på årsmøtet. Det vises for øvrig til revisors
kommentarer. Styret har utarbeidet forslag til budsjett for kommende periode 2016-17. Det er
styrets mening at foreningen har en god økonomi, og at det kan åpnes for ytterligere investeringer
kommende periode.
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