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1. Godkjenne innkalling 

Styrets innstilling: 

Innkalling godkjennes 

 

2. Godkjenning av stemmeberettigede 

Styrets innstilling: 

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2018, og som 
er minst 15 år gammel.  

Innstilling godkjennes 

 

3. Valg av møteleder 

Styrets innstilling 

Klubbleder innstilles til møteleder 

 

4. Godkjenning av saksliste 

Styrets forslag til saksliste: 

- Godkjenne innkalling. 

- Godkjenning av stemmeberettigede. 

- Velge møteleder, referent, tellekorps, samt to representanter til å underskrive 
protokollen. 

- Behandle årsberetning. 

- Behandle årsregnskap 2018 for Sandefjord Brettseilerklubb 

- Budsjett for 2019 

- Fastsette kontingent. 

- Diverse 

- Valg 
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Styrets innstilling: 

Saksliste godkjennes 

 

a. Valg av referent 

 

b. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll 

 

c. Valg av tellekorps 

 

d. Valgkomite for neste styre 

 

5. Forretningsorden 

1: Forslag på årsmøtet 

  Forslag kan fremsettes muntlig og føres inn i protokollen med angitt 

forslagsstillers navn. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 

Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

2: Alle vedtak og valg  

  Vedtak og valg gjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak loven 

fastsetter. Blanke stemmer teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. 

3: Protokoll 

  I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med antall stemmer for og i mot. 

 

6. Årsberetning 

Se vedlegg 1 
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7. Gjennomgang av regnskap 2018 

Se vedlegg 2 

 

 

8. Medlemskontingent 

Blir diskutert sammen med budsjett 2018. Se tilleggsinformasjon til vedlegg 3 

 

9. Forslag til budsjett 2019 

Se vedlegg 3 

 

10. Diverse 

Forslag til årsmøtet skal sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Styret vil 
videresende forslagene samlet til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

 

11. Valg 

Styrets forslag er som følger 

• Stein Larsen   fortsetter som leder 

• Anders Lind   fortsetter som kasserer 

• Arne Noer   fortsetter som styremedlem 

• Eric Johannessen  fortsetter som styremedlem 

• Thomas Olsen  fortsetter som styremedlem 

• Sarah Lind  fortsetter som styremedlem 

• Marianne Sandvik  fortsetter som styremedlem 

• Katja Chirokoun  fortsetter som styremedlem 

Etter retningslinjene fra vedtektene våre om kjønnsfordeling i styret, skal sammensetningen 
av styret være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Styret 
anbefaler at kjønnsfordelingen opprettholdes som idag. 
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Vedlegg 1: Årsberetning 

Årsberetning for Sandefjord brettseilerklubb 2018 

Generelt: 

Sandefjord brettseilerklubb (SFBK) ble etablert høsten 1993. Idrettslagets formål er å 

drive brettseiling organisert under Norges idrettsforbund og Olympisk og 

paraolympisk komitè.  

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

Styrets sammensetning i 2018: 

Leder:    Stein Larsen 

Kasserer:   Anders Lind 

Styremedlemmer:  Eric Johannessen, 

Arne Noer 

 Marianne Sandvik 

 Thomas Olsen 

 Sarah Lind 

 Katja Chirokoun 

Revisor:  Thor Fjellanger 

Styrets arbeid: 

Det er i 2018 avholdt 3 møter, hvorav 7 saker er behandlet.  

Aktiviteter i klubben: 

• Nytt båthus til oppbevaring av utstyr og til bruk som skifterom. Båthuset er det samme 

som ble presentert på forrige årsmøte. Det er innredet med fester for seil, brett og 

våtdrakter, slik at alt utstyret er ryddig plassert og klart til bruk.  

• Vårdugnad ble gjennomført med godt oppmøte og ble en riktig trivelig dag på 

Langeby.  

• SVGS har hatt aktivitetsdag på Langeby med 30 elever fra idrettslinjen 

• Det ble arrangert en klubbregatta i august i forbindelse med jubileumsfeiringen av 

klubben. Vi vil arrangere flere regattaer i 2019. 

• Det ble arrangert flere nybegynnerkurs. Kursene er et godt bidrag til klubbens strategi. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på kursene.  

• Høstdugnad ble gjennomført med greit oppmøte i år igjen. 

• Seileutstyret har vært godt brukt gjennom hele sesongen. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 

• Målet har vært å videreføre aktiviteten i klubben som tidligere med turer, regatta, 

aktiviteter og nybegynnerkurs. Dette har vi oppnådd. Men vi jobber med saken for å få 

flere medlemmer med på tur. 

• Vi bør arrangere flere regattaer med faste datoer i programmet. 

• Videre mål har vært å gjøre klubben mer kjent. Der har vi et stykke igjen. 
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Markedsføring 

• Facebook siden vår er den siden hvor all informasjon legges ut. FB er blitt brukt mer 

aktivt i år. Der kan vi bli enda flinkere til å varsle om seiling, legge ut bilder, film etc 

• Vi har en egen lukket FB side for våre medlemmer, og andre som ønsker å følge oss. 

Det er for få medlemmer av denne siden. Vi anbefaler at denne brukes aktivt av 

medlemmene for å melde om dagens status for vind, og surfesteder når dere 

planlegger å surfe eller for å legge ut bilder og tekst relatert til klubbens aktivitet. Tar 

gjerne imot tips for forbedring. 

Økonomi: 

Eget punkt på agendaen 

Medlemstall for 2018 

Medlemstallet pr i dag er 202 medlemmer, opp fra 189 medlemmer i 2017.  

Vi har flere medlemmer i tillegg som er registrert, men som ikke får faktura før 2019. 

Disse er ikke med på statistikken. 

Antall ungdom mellom 14 og 25 er økt fra 25 til 40. Det er en positiv endring. 

Kvinneandelen er ca 33% som tidligere. 

Stein Larsen 

Leder SFBK 
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Vedlegg 2 regnskap 2018 

 

Organisasjonsnr. 983 335 896 

Årsregnskap 2018 
Resultatregnskap 1.1. - 31.12. 

  2018 2017 

Driftsinntekter    

Medlemskontingent ordinær  33 249,40  27 860,31  

Spille-, bingoinntekter,   

Tilskudd fra kommune, NIF, mfl 

  114 763,43               

21 651,00  

85 772,30                

59 654,00  

Arrangementsinntekter  10 750,00  12 900,00  

Egenandeler, refusjoner  2 082,00  2 125,00  

Andre driftsinntekter, salg, moms komp. etc  68 100,00  36 867,00  

    

Sum driftsinntekter  250 595,83      225 178,61      

      

Driftsutgifter    

Administrasjon/WEB  16 588,72  12 700,70  

Kjøp av seilutstyr og reparasjon  21 172,82  45 610,50  

Arrangementsutgifter, samlinger, Norges Cup  17 322,47  29 345,74  

Utgifter til klubbåten, bokser, forsikr.  356 463,23  48 958,00  

Andre driftsutgifter -dugnad, kontingenter, annet  61 882,35  43 443,35  

    

Sum driftsutgifter  

473 429,74     180 058,29     

    

Driftsresultat  -222883,91  45 120,32  

    

*Renteinntekter av bankinnskudd  31 643,34  35 459,95  

    

Årsresultat  -191190,57 80 580,27 

    

Anvendelse av årsresultatet:    

Tilført/fratrukket fra egenkapital  -191190,57 80 580,27 

 

 

Sandefjord, _____________ 2019 

 

Stein Larsen Thor Fjellanger  Anders Lind 

Leder Revisor Kasserer 
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Balanse pr. 31.12. 

  2018 2017 

Eiendeler    

    

Anleggsmidler:  0,00 0,00 

    

Omløpsmidler:    

Kasse  154,00  154,00  

Bank - driftskonto  107 602,21  91 407,62  

Bank - kapitalkonto  45 401,82  283 128,32  

Bank – plasserings konto  1 830 341,37  1 800 000,00  

    

Sum omløpsmidler  1 983 499,37 2 174 689,94 

    

Sum eiendeler  1 983 499,37 2 174 689,94 

    

Egenkapital og gjeld    

    

Egenkapital:    

Opptjent egenkapital:    

Annen egenkapital  1 983 499,37 2 174 689,94 

Sum egenkapital  1 983 499,37 2 174 689,94 

    

Gjeld:    

Langsiktig gjeld  0,00 0,00 

    

Kortsiktig gjeld  0.00 0.00 

    

Sum egenkapital og gjeld  1 983 499,37 2 174 689,94 

 

Kontantstrømoppstilling 

  2018 2017 

Årsresultat  -191 190,57 80 580,27 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -191 190,57 80 580,27 

    

Kasse og bank 1.1.  2 174 689,94 2 094 109,67 

Kasse og bank 31.12.  1 983 499,37 2 174 689,94 

Netto endring kontante midler  -191 190,57 80 580,27 
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Noter 

 

1. Sandefjord Brettseilerklubb er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiske 

Komite og med Norges Seilforbund som særforbund. Klubben hadde 202 medlemmer pr. 

31.12. 2018 som har betalt kontingent for 2018.  

2. Regnskapene er ført etter kontantprinsippet. Årsmøtet avholdes i Februar/Mars. Det alt 

vesentlige av aktiviteten foregår vår, sommer og høst, og inntekter/utgifter er betalt ved 

årsskiftet. Renteinntekter av bankinnskudd regnskapsføres på det aktuelle år, dvs. at 

kapitaliserte renter på bankinnskudd pr. 31.12. 2018 er inntektsført i 2018-regnskapet. 

3. Sandefjord Brettseilerklubb har ingen ansatte. 

4. Sandefjord Brettseilerklubb har eget båthus på sin base på Langeby Badestrand på 

Vesterøya i Sandefjord. Klubben har egen postboks på postkontoret i sentrum av 

Sandefjord. 

5. Sandefjord Brettseilerklubb er et lite idrettslag, og styret og revisor driver sine verv uten 

lønn fra idrettslaget. 

6. Sandefjord Brettseilerklubb har ikke gjeld og har heller ikke garantert for andres gjeld. 

 

*7.  Plasseringskonto 2480.16.67291, er bundet i 12mnd. til Juli 2019. Det er beregnet renter        

for 2018 på kr. 14321,78 Dette beløpet er ikke kapitalisert på konto, og derfor ikke bokført på 

2018. Dette vil bli bokført i sin helhet på 2019, sammen med resten av rentene for 2019. 

 

8. Det ble i budsjett 2018, satt av 300.000,- til oppgradering/ny oppbevarings bod til seilbrett    

og utstyr. Totalt kom oppgraderingen på 335.764,- Dette beløpet er i sin helhet utgiftsført og 

avskrevet i 2018 regnskapet, under ” Utgifter til klubbåten, bokser, forsikr.” 

 

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på -191 190,57 , mot budsjettert underskudd på  

-300 000,- , ref punkt 8 (beløpet er i sin helhet utgiftsført  og avskrevet i 2018 regnskapet) 
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Vedlegg 3 Budsjett 2019 
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Tilleggsinformasjon for budsjett 2019 

Kontingent:  
Ordinær   350 kr  
Barn / Ungdom  200 kr 
Hoved familie   500 kr + 10 kr for øvrige familie medlemmer i samme husstand 
 
Alle familiemedlemmer over 10år registreres inn i forbundet 
Barn/ungdom/student til og med 20år 
 
- Turansvarlig i klubben setter opp forslag til klubbturer.  
- Klubben yter støtte med inntil kr 2.500 pr hytte. Skal godkjennes av styret før 

reise  
- Beløpet blir refundert ved levering av kvittering av innbetalt hytteleie samt betalt 

medlemskap i klubben.  
- Medlemmene betaler reise og mat kostnader selv. Vi oppfordrer at medlemmene 

kjører mest mulig felles for å redusere reisekostnadene. 
 

Deltagelse i offisielt NM / Nordisk dekkes med kr. 500,- pr. deltager/pr. døgn (max 3 
døgn) + deltageravgift  
Reise, mat, transport etc. dekkes ikke. 
 
Klubben dekker startavgift for medlemmer som deltar i regattaer i NC / Jæren Wave 
ol. 
 
All støtte forutsetter påmelding og profilering av SFBK navn, samt betalt kontingent til 
SFBK. 

 

 

 


