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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. Valg av protokollførere 

 Årsmøtet velger 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

5. 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 2019 for Sandefjord Brettseilerklubb 

- Budsjett for 2020 

- Fastsette kontingent. 
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- Diverse 

- Valg 

 

Styrets innstilling: 

Saksliste godkjennes 

 

a. Valg av referent 

 

b. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll 

 

c. Valg av tellekorps 

 

6. 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. 

 

7. Godkjenne forretningsorden 

Styrets innstilling: 

forretningsorden godkjennes 

8. Årsberetning 

Se vedlegg 1 
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9. Gjennomgang av regnskap 2019 

Se vedlegg 2 

 

 

10. Medlemskontingent 

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

 

11. Forslag til budsjett 2020 

Se vedlegg 3 

 

12. Diverse 

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

 

13.  Endring av vedtekter 

Det er kommet krav fra NIF om en oppdatering av vedtektsnorm, og regelverk slik at 

alle idrettslag skal ha identisk utforming, og tekster på vedtektene. Teksten i 

vedtektene er mer presisert beskrevet i forhold til tidligere. 

Dette er en informasjon til medlemmene, da det ikke er nødvendig med et 

ekstraordinært årsmøte eller en avstemning på dette årsmøtet om innholdet i 

vedtektene. 

Et nytt element i vedtektene: Det skal oppnevnes et kontrollutvalg som har følgende 

oppgaver: 

Klubben implementerer de nye vedtektene og erstatter dem for vedtektene fra 2016. 

 

14. Valg 

a. Styre 

Styrets forslag er som følger 

• Stein Larsen   fortsetter som leder 

• Anders Lind   fortsetter som kasserer 
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• 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  Trekker seg fra styret 

 

 

Det skal velges 1 varamedlem. Helst en kvinne for å få kjønnsbalanse i styret 

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. 

b. Kontrollutvalg 

Det skal utnevnes et kontrollutvalg med minst 2 medlemmer, og 1 
varamedlem. Se §21 i klubbens nye vedtekter 

§ 21   Kontrollutvalg 

(1)      Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at 

dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 
å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og 

dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

c. Valgkomite’ 

Leder, 2 medlemmer, og 1 varamedlem 

d. Representant til ting (se 14c under årsmøtets oppgaver) 

Alternativt opptrer styret som representanter på ting og eksterne møter 
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Vedlegg 1: Årsberetning 

Årsberetning for Sandefjord brettseilerklubb 2019 

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 2019: 

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 2019 avholdt 4 møter, hvorav 24 saker er behandlet.  

Klubbens vedtekter, eller Lovnorm, som det nå heter, er endret noe. Ny Lovnorm 

ligger ute på klubbsiden. Endringene er juridiske presiseringer innen, administrasjon, 

ansvar og økonomi.  

Aktiviteter i klubben: 

• 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 

• Turisforeningen hadde et eget kurs for ca 30 elever ca 16 – 18 år 

• Vi Var med og åpnet gapahuken, og lærte ordføreren å surfe 

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

Vi har fått gode tilbakemeldinger på kursene.  

• Vi hadde en grill-kos regatta ettermiddag. Det ble mer grill enn regatta. Trivelig kveld 

som var arrangert av Fredrik. 

• Rudi ordnet et stjernemøte med Miriam Rasmussen.. Det var visning/salg av utstyr, 

grilling som vi er god til, og et flott foredrag av Miriam der hun beskrev veien fra start 

til status i dag. 

• Vi fikk midler fra Thorbjørn Hansens fond og SP1 fond for innkjøp av 2 nye 

seilbrettpakker for viderekommende 

• Høstdugnad ble gjennomført med greit oppmøte i år igjen.  
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• Det har vært en økende aktivitet på Langeby, og 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. Det var dårlig respons på turer, og regattaene blåste 

bort. Men vi jobber med saken for å få flere medlemmer med på turer eller samlinger. 

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

• Vi er blitt så mange medlemmer at det kanskje bør innføres faste treningsdager, 

kanskje med grilling. 

• Videre mål har vært å gjøre klubben mer kjent. Der har vi lyktes ved at vi har fått 

mange nye medlemmer. 

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 2019 

Medlemstallet pr i dag er 261 medlemmer, opp fra 202 medlemmer i 2018.  

Dette er inkludert nye medlemmer som er registrert  i høst, men som ikke får faktura 

før 2020. Vi sender ikke ut faktura til medlemmer som registrerer seg sent på året. De 

får bli med på trenginer uansett, men de får ikke stemme på dette årsmøtet 

Antall ungdom mellom 14 og 25 er økt fra 40 til 73. Det er en positiv endring. 

Kvinneandelen er økt fra 33% til 39%. Dette er helt i tråd med våre intensjoner 

 

 

 

 

 

 

Stein Larsen / Leder SFBK 
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Vedlegg 2 regnskap 2019 
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Vedlegg 3 Budsjett 2020 

 

 

 

Kontingent:  

 

Ordinær   350 kr  

Barn / Ungdom  200 kr 

Hoved familie  500 kr + 10 kr for øvrige famile medlemmer ( i samme hustand) 

 

Alle famile medlemmer 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.  

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. 
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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 

 

All støtte forutsetter påmelding og profilering av SFBK navn, samt betalt kontingent til 

SFBK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 4 Reviderte Vedtekter 

Reviderte vedtekter gjeldende fra 1.1 2020 legges ved separat 


