Til medlemmene i Moss Seilforening
23.01.2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING
27.02.2017 kl 18.30 på klubbhuset i Søly.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest 13.02.2017 til:
nc.leander@gmail.com og glenn.petersen@hoiax.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på vår hjemmeside www.moss-seilforening.no
senest en uke før årsmøtet.

Valgbarhet
NIF’s lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er
valgbare til verv i idrettslaget:

§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting
i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon
kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en
person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har
ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt
og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.

(5)

Forslagsrett:

(6)

a)

Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)

Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)

Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)

Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)

Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

Talerett:1
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget
eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er
opphørt.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges

1

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»

eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.
(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt,
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget.
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen MOSS SEILFORENING

Glenn Dyhr Petersen
Hovedstyrets leder

Til
medlemmene i Moss Seilforening

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte av 23.1.2017.
Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Søly 27.2.2017 og begynner kl. 18.30.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge: Dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen og fungere som
tellekorps.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
4. Behandle seilforeningens årsmelding, herunder utvalgsårsmeldinger.
5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkommende forslag og saker.
a) Det bør orienteres om hva som er gjort av aktiviteter siste år overfor havneplan og
sprengning av grunner på årsmøte i MSF. – Forslag fra Truls Holm Olsen
b) Investering i ny og moderne mastekran. – Forslag fra Aksel Ellefsen og Torbjørn
Berild
c) Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. – Forslag fra styret
d) Opprette egen J/70 forening. – Forslag fra styret
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
a) Fastsette medlemskontingent
b) Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
8. Vedta seilforenings budsjett for 2017.
9. Behandle seilforeningens organisasjonsplan.
10. Behandle seilforeningens lov
11. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 3 styremedlemmer (kasserer, leder anleggsutvalg og sekretær)
c) 1 varamedlem
d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
e) 2 revisorer
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Sakspapirer som legges ved er:
- Forslag til forretningsorden
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Innkomne forslag: Hvem som fremmer forslaget, teksten i forslagene og hovedstyrets
innstillinger til forslagene.
- Forslag til medlemskontingent
- Forslag til budsjett
- Forslag til organisasjonsplan
- Forslag til foreningens lover
Andre innstillinger vil først foreligge på årsmøtet

Etter årsmøteforhandlingene, eventuelt i pausen hvor det serveres kaffe og kaker, blir det
utdeling av seilforeningens hederspriser/utmerkelser:

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Moss Seilforening

Glenn Dyhr Petersen
Leder

Årsmøte i Moss Seilforening 17.02.2016
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Forslag til forretningsorden:
1. Årsmøte ledes av den valgte dirigenten, se sak 2. Den valgte referent skriver protokoll, se sak
2.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for
første gang og to minutter andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden
begrenses til ett minutt. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter
behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være signert. Nye forslag kan ikke
fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i
saker som står på sakslisten.

For Hovedstyret

Glenn Dyhr Petersen
Leder

Årsberetning for Anleggsutvalget 2016
Anleggsutvalget
er utvidet i forhold til 2015 og har bestått av Rune Johnsen og Morten Jansen (havn), Ole Magne
Silnes og Trond Halvard Andersen (aktiviteter), Leif Bjerke (hus), og Frank Henriksen. Havnesjefen
møter også i utvalget. To av utvalgsmedlemmene (Rune Johnsen og Leif Bjerke) er også med i Fase
2 komiteen.
Daglig drift av Søly båthavn har ikke fungert som forventet i 2016, og dette har medført at fokus i
for stor grad har vært på følge opp dette. Endel oppgaver har derfor havnet på venteliste. En ad hoch
komite har tatt seg av forskjellige havnesaker og fordeling av båtplasser for neste sesong. Det er på
sin plass med en takk til de, både i og utenfor utvalget, som har bidratt til å holde hjulene i gang.
Gunn Rodal er ansatt som ny havnesjef, og begynner 1 februar 2017. Se egen artikkel i Seilas om
dette.
Fellesdugnaden på hus og havn ble gjennomført 21 mai og ca. 40 medlemmer stilte opp.
Hovedoppgaven i år var ny platting foran nybygget. I tillegg ble det utført vanlig vedlikehold på
hus, tomt og havn. Det har også vært anledning til å ta dugnadsoppgaver til andre tider, men
interessen for dette har vært mindre i år, slik at endel oppgaver måtte utsettes.
De fleste regler, forskrifter, kontrakter og andre dokumenter har blitt gjennomgått og oppdatert.
Oppdateringer er lagt på hjemmesiden. Endel gjenstår fortsatt, særlig mht HMS.
Rutiner for økonomistyring i foreningen er gjennomgått i hovedstyret. Ansvar for drift og
vedlikehold av aktivitets-materiell (joller, følgebåter etc) er plassert hos anleggsutvalget men
budsjett-posten for drift og vedlikehold av aktivitets-materiell ligger under aktivitetsutvalget
(avdeling 40). Budsjett og ansvar bør harmoniseres.
Søly båthavn.
Det økonomiske resultatet er fortsatt godt og på samme nivå som fjoråret.
Havna er fremdeles i god stand, men det er nødvendig å følge opp standarden på moloene, bl.a det
elektriske anlegget. Det bør vurderes å bedre lysforholdene syd på opplag- / parkering-plassen,
muligens også video-overvåkning av hele plassen, for å lette vaktholdet og gjøre opplagområdet
mindre attraktivt for tyveri og hærverk. Det var forsøk på innbrudd i båter som lå på vannet sent i
november. Dette ble oppdaget og ytterligere skade avverget. Saken ble meldt til politiet.
Asfaltdekket på parkering/opplagplassen ble reparert også i år. Det har blitt forholdsvis store
synkehull på plassen to år på rad. Alle må være oppmerksom på, og si i fra om, tegn på svikt i
grunnforholdene, da dette kan utgjøre en risiko for uhell bl.a med trucken. Det gikk heldigvis bra i
år. En stein på ca. 2,5 meter dyp i løpet mellom moloene er fjernet. Det vil bli en ny kontroll med
dykker før sesongen 2017 starter. Samtidig skal plasseringen av en moring mellom C- og D-brygga
sjekkes.
Olje/slam-utskill er tømt for avfall og tatt hånd om på forskriftmessig måte sammen med annet
spesialavfall og vanlig restavfall. Det var et mindre utslipp av dieselolje i havna før påske.
Brannvesenet og politiet kom på befaring. Foreningen ble ikke varslet, men informert via Moss
Avis. Alle oppfordres til å ta kontakt med havnesjef eller utvalget hvis forurensning i havna
oppdages, slik at vi kan ordne opp i dette.

For å lette manøvreringen mellom F-brygga og moloen er det så langt foretatt en rokkering av båter
på nordre molo. Det har vært et par runder i havna for å sjekke båtregisteret og at alle båter er
forskriftmessig merket. Informasjon om godkjent tildekking ved vinteropplag i sjøen er lagt ut på
hjemmesiden.
Et forslag til nytt venteliste-system for tildeling av båtplasser er godkjent av hovedstyret og
utvalget. Etter eventuelt ytterligere justeringer vil dette bli lagt ut på hjemmesiden.
Trucken fungerer fortsatt. Både truck og løftestropper var godkjent for bruk i 2016. Vi har
truckførere som alltid stiller opp når behovet melder seg, men må innse at det blir nødvendig med
flere truckførere etterhvert. Ny truck har igjen vært på dagsordenen. Iht hovedstyre-vedtak avventes
planleggingen for investering i ny truck.
VIPPS mobil løsning kan nå brukes ved betaling for bruk av rampen. Lave inntekter på rampeavgift
i år sammenlignet med tidligere år gjør imidlertid at vi bør se på ‘betaling-styrt’ bom igjen.
Bommen bør kunne overstyres f.eks ved stevner eller trening, og/eller settes opp slik at joller kan
passere.
Digital vaktregistrering i havna funger bra. Fire leietakere har uteblitt fra vakt. Vaktlistene sendes til
alle som har oppgitt e-post adresse. Det er derfor viktig at alle melder om eventuelle endringer av epost, vanlig postadresse og telefonnummer til havnesjefen.
Det har vært endel brudd på fartgrensen i havna. Skilt med max fart 2 knop vil bli satt opp.
Vannscootere som bruker rampen overholder ikke alltid regelverket for kjøring av vannscooter
nærme land. Dette kan skape farlige situasjoner og virke skremmende. Ved fortsatt brudd på
regelverket vil foreningen vurdere å stenge rampen for vannscootere. Forbud mot «parkering» av
vannscootere på vannspeilet i havna uten tillatelse skal tas inn i ordensreglene. Ved brudd på
reglene kan scooteren låses fast i bryggene med beskjed om at den kan låses opp mot et vederlag.
Klubbhuset
har vært godt benyttet også i år. Inntekter på utleie er på samme nivå som forgående år. Utleie av
klubbhuset vil i tiden framover være en del av havnesjefens ansvar. Orden og renhold, særlig på
kjøkkenet, har også i år tidvis vært et problem, både i forbindelse med utleie og eget bruk. Utleien
har i hovedsak gått bra, men enkelte leietakere har vist uakseptabel fremferd.
Ny oppvaskmaskin er på plass i kjøkkenet. En 300 liter varmtvannsbereder i teknisk rom / gammel
del er skiftet pga jordfeil / korrosjon i den gamle. Kjøleskapet i møterommet er defekt og skal
erstattes med et nytt som ikke er bundet til avtale med en leverandør. Det er satt inn ny hoveddør i
klubbhuset. I forbindelse med dette vurderes et nytt kortlås-system for hus og boder. Generell
oppussing av den gamle delen av klubbhuset og plan for kjøkken og havnesjefens kontor er til
vurdering i Fase 2 komiteen.
Aktivitet / utstyr
Plassering av jollestativene er fortsatt under diskusjon. Alle jollene ble leid ut i sesongen til seilere
som ikke har egen båt. Det er kjøpt inn nye klaver med låser til hengerne. Låser og klaver er
nummerert.
Brukere av båter og materiell er instruert om bruk og rapportering av feil eller skader. Følgebåter og
materiell er vedlikeholdt / konservert på vanlig måte. Det er innhentet nye tilbud i tillegg til
Fuglevik. Alle motorene (9 stk) er levert til service hos Keys Marine Service. Flere av motorene er
lagret innendørs der.

Årsberetning fra Aktivitetsutvalget 2016
Medlemmer av Utvalget:
Hans-Christian Grande
Per Christian Bordal
Asbjørn Utaker
Truls Holm Olsen
Per Bakke

Etter litt klabb og babb i oppstarten av perioden ble aktivitetsgruppa satt sammen av fire valgte
medlemmer samt Per bakke hvorav leder var representert i Hovedstyret. Etter at Tonny Vedeler Jensen
trakk seg som leder har Hans-Christian Grande overtatt denne rollen. Det er avholdt syv møter i
utvalget.
Det har i år vært mye aktivitet i Søly, både på treninger / klubbregattaer samt med to større
arrangementer, Europacup for Laser og Norgescup for 29ér og Feva i Juni og NM i Express i August i
tillegg til den årlige påskesamlingen.
Gledelig er det å se at vi har stor rekruttering i Moss Seilforening både for jolle, men også for Tur og
Hav! Etter at Tur og Hav flyttet Navigare Cup til tirsdager er det et flott syn å se både unge og de ikke
like unge, ivrige seilere gjøre seg klare for trening og regatta i havna. Med rundt femti joller på vannet
og opp mot tjue havseilere ser vi til tider rundt hundre ivrige seilere i alle aldre som gleder seg til å
komme seg ut på vannet en helt vanlig tirsdag.
Tur og Hav har i år fått en real oppsving. Med over 20 båter til start i Navigare samt 20 båter i Jeløya
rundt og klubbmsterskapet håper vi dette er starten på en ny periode med god deltakelse, ikke bare
lokalt men også utenbys.
Nytt og Spennende er satsingen på J70 både nasjonalt og lokalt. Moss Seilforening gikk rett til topps i
2.divisjon i seilsportligaen etter å ha vunnet samtlige delseilaser. Lokalt satses det nå stort på dette
videre med et nytt lokalt J70 prosjekt initiert av Pål Einar Berntsen og Magne Klann. Sammen med
Son Seilforening har klubben kjøpt tre J70.Disse båtene skal i 2017 brukes til lokal liga seiling som
sammen med seisportligaen tar seiling inn i en ny dimensjon med tette, korte løp og mye spennende
seiling. Dette vil gi mye glede og rekrutering for fremtiden.
Aktivitetsutvalget
Hans-Christian Grande

Jollegruppas årsberetning
Jollestyret har de siste årene jobbet hardt for å oppfylle hovedmålene i Moss Seilforenings
strategidokument og handlingsplan: Rekruttering og mer aktivitet. Det er derfor veldig
hyggelig å slå fast at det aldri har vært flere aktive jollesseilere på Søly.
Hovedmålet med jolleseilingen i Moss er å skape seilglede. Seilglede oppnås ved mestring. Vi
har derfor hatt fokus på å skape trygghet og mestringsglede i et inkluderende og humørfylt
miljø.
Med ca 70 barn og ungdom på faste ukentlige treninger og over 100 barn på sommerskole
har Moss Seilforening utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av sunn aktivitet til barn
og ungdom i Mosseregionen.
Jollestyret har i 2016 bestått av 8 personer. En meget hyggelig bieffekt av økt rekruttering er
økt tilgang til frivillige til å drifte klubben og dens aktiviteter. Det har i 2016 vært lettere å
drive jollegruppa i og med at arbeidsbyrden har blitt fordelt på flere.
Optimist nybegynner:
Våren 2016 startet 10 nye optimistseilere i foreningen. Disse seilte én dag i uka frem mot
sommeren. Fra august kom det til ytterligere 16 nybegynnere, og det ble satt i gang en
dugnadsrunde for å klargjøre alt vi hadde av joller. De gangene det skortet på utstyr,
praktiserte vi deling eller låning av de som ikke kom på trening. Hele høstsesongen var det
seiltrening 2 dager i uka. Høsten var preget av litt mye vind hvor det ble gjort alternativ
trening i form av aktiviteter på land, være med ut i rib for å observere regattaseilerne eller
teoriundervisning i klubbhuset.
Noen av seilerne hadde lyst til å prøve seg på regattaseiling allerede første sesong og deltok
på torsdagsregattaen på høsten.
Alle nybegynnerne har lært seg å rigge en jolle opp og ned, og de kan styre jolla i den
retningen de får instrukser om å seile til. Gruppen har blitt trent av Maren Holm Olsen,
Maria Hagerup og Per Christian Bordal
Optimist videregående:
Videregående gruppa for seilsesongen 2016 har bestått av totalt 12 seilere, 5 jenter og 7
gutter. De fleste av disse seilerne begynte på nybegynnerkurs våren 2015, eller startet etter
deltakelse på sommerskolen samme år. Denne sesongen har seilerne tilegnet seg en
grunnleggende forståelse av hvordan de skal håndtere båten, litt regelforståelse og prøvd
seg i litt mer vind. De fleste av seilerne har deltatt på regattaer lokalt i klubben, og noen har
deltatt på Østfold cup og Norges cup. Trenere for denne sesongen har vært Simen Syrrist og
Therese Kastet.
Optimist regatta:
Moss Seilforening har de siste årene ikke hatt mange regattaseilere i Optimistklassen, men i
år har regattagruppen telt 8 seilere – bra! Hovedtrenere har vært Mads Severin Hassum
Olsen og Sjur Sannerud. Gruppen har vært treningsivrige og vist veldig bra progresjon.

Mathias Mollatt har gjennom sesongen bidratt med oppfølging av enkelte som har hatt
behov for å komme over terskler enten det gjelder teknikk eller vindstyrke. Dette har vært et
knallgodt supplement til vanlig trening.
Alle seilerne deltok på tre-dagers Pinsesamling i Tønsberg. Dette ble igjen en fin og ikke
minst sosial opplevelse selv om vinden var i overkant frisk for mange. Samlingen gjør veldig
godt for samholdet i jollegruppa uansett seilnivå og jolletype.
Mange av seilerne har deltatt på flere Østfold Cuper. Den første holdt Moss Seilforening selv
under sesongåpningen 1. mai. Moss Seilforening har bemerket seg med høyest antall
deltakere både i Sarpsborg og i Fredrikstad. Vi håper dette kan tiltrekke seg flere lokale
seilere der hvor Østfold Cupene avholdes.
I april deltok Herman Bruaset Andersen og Johannes Silnes på NC i Asker, og ble nr. 5 og 10 i
B-klassen.I september deltok også 5 seilere på Norges Cup i Sandefjord. Herman Bruaset
Andersen og Johannes Silnes i A klassen og Cedrik Sannerud, Cornelius Sannerud og Filip
Kjærnes Kristensen i B-rekrutt. Forholdene var vanskelige , men alle gjennomførte med
glans. Vi gleder seg til å få med enda flere regatta seilere fra Moss til Norges Cupene i 2017.

RS Feva gruppen:
RS Feva gruppen har hatt stor pågang denne sesongen, med venteliste for å komme med.
Noen sluttet og noen kunne da komme til i løpet av sesongen. Alle de syv båter har vært i
bruk hele tiden, av ca 16 seilere. Oppmøte på trening, treningssamlinger og regattaer har
vært veldig bra, og på klubbmesterskapet i høst deltok faktisk alle 7 båter!
Det er moro å se at flere av våre ferske seilere begynner å bli ”ekte seilere”. De fleste har
aldri seilt før de setter seg i RS Fevaen første gang, men vi ser likevel en fordel av å ha seilt
litt i den mer stabile optimisten først.
Å finne en passende makker er heller ikke enkelt, så i år har vi rullert litt på hvem som seiler
med hvem. Ungene har skjønt at det er mye å lære av andre hverandre, og at det kan være
lurt å prøve å både være gast og rormann!
Den tradisjonelle påskesamlingen i Moss lå allerede i midten av mars, og dette ble nok litt
for tidlig for de fleste RS Feva seilerne rundt i landet. To båter fra Moss og en fra Bærum
gjorde RS Feva feltet litt glissent i år, til tross for fantastiske forhold og mild temperatur og
sol! På Pinseleiren på Fjærholmen i mai stilte Moss mannsterke med 4 båter. Det ble et
langt mosselangbord på brygga i år!
Årets første Havfonn cup foregikk i Drammen seilforenings anlegg på Rødtangen i mai,
innledet med to dagers med treningssamling med Andreas Pettersen samt Marie og Henrik
Bordal fra Moss som trenere. Seilerne overnattet på klubbhuset. Her ble vi tatt i mot med
åpne armer, og følte at vi var på hyttetur med egen kopp med navn på og hyggelig sosialt
samvær for store og små i det utrolig koselige klubbhuset deres. En fantastisk helg.
Neste Havfonn cup arrangerte vi selv i Moss i juni. 5 mossebåter og totalt 16 båter deltok.
Siste Havfonncup var i Åsgårdstrand, og her deltok to båter fra Moss.
I NM i Asker deltok to båter: Ida og Nora, og Wilma og Hedda.

Sportslig har Ida Olstrøm og Nora Bruaset Andersen gjort det meget bra, med sammenlagt
seier i Havfonn cup og 2. Plass i NM! Nora og Ida ble også klubbmestere og vinnere av
torsdagsregattaene, med Wilma Stiansdatter Asting og Hedda Berntsen pustende i nakken
på andre plass i begge kategorier.
Andreas Pettersen har trent gruppa hele sesongen, mens Marius Pettersen og Per
Frisenfeldt Horn var trenere i vårsemesteret.
Laser gruppen:
Moss Seilforenings Laser gruppe har i år bestått av to seilere: Eirik Bakke og Olav Bakke.
Treningen har foregått i samarbeid med andre foreninger i Oslofjorden med Frode Jørstad
som trener. Moss Seilforening er så heldig at vi har en av verdens beste Laser seilere som
lojal bidragsyter til sin hjemklubb. Eirik og Olav har ved mange anledninger fått trene under
Mathias Mollatts kyndige veiledning. Begge seilerne har deltat i alle Norges Cuper. Olav ble
nr 13 totalt i årets NC for Laser Radial klassen, mens Eirik ble nr 15 i Laser 4.7. I NM ble Olav
nr 13 og Eirik nr 7. Olav deltok også i VM og ble nr 124 av 256 båter.
29er gruppen:
Moss Seilforening har i sesongen 2016 hatt to aktive 29’ere. Siden EM var lagt til
hjemmebane i 2016 hadde Norges Seilforbund lagt opp til ett prosjekt med egen trener Lars
Lønnechen og hyppige samlinger for alle norske 29’er seilere frem mot EM i Tønsberg. Begge
Mossebåtene deltok og opplevde god fremgang.
Seilerne har i tillegg deltatt på alle vanlige tirsdags og torsdagstreninger på Søly.
Første store arrangement var treningsleir med Eurocup i Cavaliaire i påsken, med tidlig påske
ble det en god start på sesongen.
Begge båter har deltatt på alle NC runder i hhv. Asker, Gøteborg, Moss og Åsgårdstrand.
Caroline Heiberg og Marie Bordal ble nr. tre sammenlagt, Henrik Bordal og Eirik Mathias
Silnes ble nr 9. Seilerne deltok også på NM i Asker i august, hvor mossebåtene gjorde det
meget bra med 4. Plass til Caroline/Marie og 10 plass til Henrik/Eirik Mathias. Den offisielle
sesongen ble avsluttet med treningssamling på Hvasser i siste del av høstferien. Seilerne
trente videre i helgene til godt ut i november.
Avdelingen for pensjonerte jolleseilere:
I september dro 3 av trenerne til jollegruppa til Gardasjøen for å seile Europacup i den nye
jolleklassen RS Aero. Båten er stor som en Laser, veier mindre enn en optimist og med
carbonrigg og relativt stor seilføring er dette en sprek båt. Moss Seilforening ble Europas
desidert beste forening med 1. plass til Per Christian Bordal, 4. plass til Simen Syrrist og 10.
plass til Herman Schrader Bordal. Det deltok 45 båter fra 11 nasjoner.
På tampen av 2016 fikk Moss Seilforening en meget hyggelig ”julegave” fra
Sparebankstiftelsen DNB etter søknad om ny sikringsbåt. Ny XS RIB med 50 HK 4 takter er
bestilt og skal være klar våren 2017!!
Vår- og høstsamling
Siden høstsamlingen 2015 ble så vellykket og tilbakemeldingene fra seilerne var så gode,
forsøkte vi oss også på en vårsamling. Denne ble uten overnatting, med noen utenbysseilere

og ble holdt lørdag 30. april i forbindelse med 1. mai-åpningen. Vi hadde 31 seilere totalt
som deltok på 2 økter på lørdagen og en rekke av disse deltok også på østfoldcupen på
søndagen.
Høstsamlingen 22.-23. oktober overgikk fjorårets i antall deltakere. 40 seilere ble påmeldt,
38 seilet og 32 overnattet. Det ble avholdt 2 økter på lørdag og 2 økter på søndag. Vi var så
heldige å få Mathias Mollatt, Mads Severin Hassum Olsen, Andreas Pettersen, Olav Bakke og
Eirik Bakke som trenere gjennom helgen. Dette var nok medvirkende til at gjennomføringen
av seiløktene gikk som en drøm i det våte og kalde element.
Mathias innførte oppvarming i ring på land hvor alle seilerne uansett båttype og klasse lekte
seg varme sammen. På kvelden ble det gåtur til Peppes Pizza og tilbake på klubbhuset kjørte
Mathias et motivasjonsforedrag supplert med kule bilder og YouTube-klipp tilknyttet seiling.
Alle seilerne satt som tente lys til tross for mye pizza og brus. Helgen bar også godt preg av
god dugnadsånd hos veldig mange foreldre. Dette lover godt for nye samlinger.

For jollestyret, feb 2017
Per Christian Bordal

Moss SF i seilsportsligaen 2016
Seilsportsligaen er opplevelse jeg håper så mange som mulig får oppleve. Med 49 løp på
fire stevner vant Moss SF solid 2.divisjon og pokalen står skinnende på Søly. Alle som
har deltatt har følt en viss ære av å kunne representere Moss SF. Når man ser seg rundt
på Søly, så er det så svært mange gode seilere. Ikke bare kun nasjonale resultater, men
også internasjonale. Vi er stolte av å kunne representere så mange gode seilere, det er jo
faktisk dette Moss seilforening er. Med fjorten løp på 2 dager, får man seilt mange
regattaer. Dagene er lange, intense og det er ingen rom feilskjær. Alt teller og jaget etter
å prestere høyt hvert løp er svært utmattende. Moss SF vant tre av de fire stevnene, og
rykket helt klart opp til 1.divisjon for 2017. Neste års seilsportsliga vil man møte nye lag
og forskjellene blir enda mindre. Løpene blir tettere og avgjort på enda mindre
marginer, dette blir enda mer krevende for oss seilerne. Med lokal seilsportsliga og
videreutvikling av oss seilerne er jeg i svært god tro at vi kommer til å mestre dette
mesterlig.
I 2016 hadde Moss seilforening elleve seilere innom som mannskap, dette ga oss en stor
fordel! En helg er svært energikrevende, og med ca 2-3 nye seilere om bord holdes
iveren og intensiteten oppe. Dette er en nøkkel for å kunne prestere jevnt som lag. Når
en begynte å under prestere, var det alltid noen i laget som la merke til det. Og tok
direkte tak i dette som lag. Av de 49 løpene snittet vi 4,5 poeng(maks 5poeng), dette
viser hvor svært godt vi har seilt. Hvert eneste løp..
Med høyt press på å prestere og nye team hvert stevne har kommunikasjon vært svært
viktig. Nøkkelen her var de lange kjøreturene! Det som kan skapes i en fullstappet
firkantet boks i noen timer er utrolig!
De som var med å representere Moss SF var; Marie Bordal, Pål Tønneson, Jørn Erik
Ruud, Erik Holme, Hermann Bordal, Andreas Dyhr Pedersen, Morten Knudsen, Karl
Einar Wedler Jensen, Erlend Rødsten, Mathias Mollatt og Andreas Hole. Vi har hatt med
en god blanding av 29er seilere, student-seilere, tidligere jolleseilere, OL-seiler,
ekspress-seilere og storbåtseilere. Denne blandingen har skapt mye kunnskap om J70en
og konseptet av seilingen i seilsportsligaen, alt dette er samlet i ”Moss SF´s Playbook”.
Denne har blitt bygget på etter hvert stevne, og har blitt en veiledning av J70 og
seilsportsligaen! En stor takk til Pål Tønneson som innførte og startet denne.

Vil også trekke frem Morten Kundsen, som årets ”teamplayer” og årets trimmer. I tre av
stevnene har han vært en nøkkelperson!
Hva har årets seilsportsliga bidratt med til Moss SF?
Livslang seiling; seiling for alle aldre
Teambuilding; sette et prestasjonsteam sammen på 1d.
Playbook Moss SF; kunnskaps deling
Tracking og analyse; live-sending, hvor vinnes regattaen?
”På vannet”; Praktisk læring og deling av seiling på tvers av alder og kunnskap
”Alle i samme båt”-uttrykket; alle må være med på å seile båten fort, alle må bli med på
valgene som tas, en teknisk manøver må gjennom føres prikkfritt av alle. Alle må gjøre
hver sine oppgaver, kommunisere slik at alle jobber sammen og samtid mot samme mål!
Når en beveger seg bort fra målet, må en i teamet tørre å stikke hodet ut fra ”alle i
samme båt” og si tydelig ifra. Dette krever stor trygghet i laget(som skal bli skapt på kun
24t)
Seilsportsligaen neste år blir spennende! Både at vi har fått en lokal liga og 1.divisjon
deltakelse! I 1.divisjon så kommer vi til å møte bedre seilere, endelig noe vi kan få bryne
oss mot (vi trenger motstand). Dette kommer til å skape mer spenning, tettere
situasjoner og enda mer seilglede. Å holde ”tight-line” blir mer utfordrende, og teamet
kommer til å bli satt mer på prøve enn tidligere. Med en lokal liga i Moss/Son får man
nødvendig erfaring med dette, altså Moss SF kommer til å være godt forberedt!
I den lokale ligaen håper jeg alle deltakerne sitter igjen med en opplevelse av sporten
etter året! Med da elementene ”Sport / Nature / Technology”. Mitt inntrykk er at seiling
står sterkt i Moss-by. Den lokale ligaen trekker til seg nye og tidligere seilere, og man får
spredt den sporten seiling bør være.
Når man begynner å se hva seilerne i Moss har oppnådd gjennom tidene. Kan man få et
bilde av en ”Wall of fame” i hodet med medaljer, titler, ekspedisjoner osv. Først da
forstår man hva Moss SF består av, det er svært for gjort å glemme dette. Vinneren av
den lokale seilsportsligaen 2017 kommer til å være en svært god seiler. Dette må vel
være svært motiverende?!

Etter 2017 håper alle deltakerne sitter igjen med en opplevelse av konkurranse
elementet, og i tillegg de fantastiske dagene på vannet!

Jeg er og forblir stolt mossing! Jeg ønsker alle nye og erfarne mosseseilere lykke til med
ny seilsesong!
Av Mathias Mollatt (deltaker seilsportsligaen 2016)

Titler:
Moss SF i seilsportsligaen 2016
Moss SF på vei opp og frem?
Klare for 1.divisjon?

Årsmelding fra Tur Og Hav

I år har veldig gledelig at vi har fått nytt liv i Navigare Cup igjen samt mange flotte temamøter,
pinsetur og fester.
Etter noen år med alende deltakelse i Navigare, ble det tatt nytt initiativ for å dra liv i denne lange
tradisjonen i Moss Seilforening. Med hjelp av teorikveld med Magne Klann om Rigg og Seiltrim,
felles måledag med Per Bøymo fra NorRating startet vi opp i løpet av Mai med tirsdagseilaser. Med
jevnt oppmøte på mellom 10 og 15 båter har dette vært en flott sesong med både rutinerte seilere
samt mange nye ansikter. Masse spørsmål, og mye glede har vi sett fra de 21 båtene som har vært
med i år. Sesongen ble og avsluttet med en annen tradisjon, Jeløya rundt, denne gangen som
klubbmesterskap. Utrolig morsom at det her dukket opp mange ringrever i båter som ikke hadde
deltatt tidligere i år. Totalt 20 båter stilte til start og rundt 40-50 personer ble med på middag og
hygge på Peppes tollboden lørdag kveld.
De har vært avholdt flere temamøter og sosiale arangementer i regi av Båteier/tur-og havgruppen i
2016.










«Årsmøte»/temamøte 27.01. Foreslo kandidat til lederhvervet i Anleggsutvalget og valg av
arbeidsutvalg. Foredrag og bilder ved Leif Bjerke fra en seilas fra Taiwan til Egypt anno
1986.
Lørdag 13.02. Fest med fiskesuppe på menyen og levende musikk av 3 Fenders. 20
deltagere.
Temamøte 16.03. med årets «Sjøfarer» Tina Løken Nilsson. Hun fortalte i ord og bilder fra
deres seilas fra Mexico over Stillehavet via Fransk Polynesia, Vest Samoa og Fiji til New
Zealand.
Temnamøte 13.04. Ved Magne Klann. Skagerak rundt med havneboka.
Pinsetur måtte i siste liten flyttes fra Havna Hotell på Tjøme grunnet streik til Kystkroa
Skjæløy marina. Vellykket arangement med musikk av 3 Fenders. 20 båter og ca. 40
personer deltok.
Fredag 21.09 Fest i klubbhuset med foredrag og bilder av Terje Skaare fra hans seilas fra SørAmerika via Falklandsøyene og Sør-Georgia til Cape Town i Sør-Afrika. Gryterett på menyen
og levende musikk ved 3 Fenders. Ca. 45 deltagere.

Tur & Hav
Asbjørn Utaker /Hans-Chr. Grande

Sak 6a Orientering om havneplan og sprenging av grunner

Jeg synes det bør orienteres om hva som er gjort av aktiviteter siste år overfor havneplan og
sprengning av grunner på årsmøte i MSF.

Truls Holm Olsen

Sak6 a: Forslag vedrørende orienteringer overfor havneplan og sprenging av grunner

Forslagsstiller: Truls Holm Olsen

Styrets innstilling:

Styrets innstilling og forslag til vedtak er at orienteringene gjøres av forslagsstiller umiddelbart etter
årsmøtet, da sakene ikke anses relevante for en årsmøtebehandling.

For hovedstyret

Glenn D. Petersen

6b Forslag til investering i mastekran
Torbjørn Berild og jeg vil gjerne foreslå for det kommende årsmøtet at det investeres i en ny
og moderne mastekran. Den skal erstatte den største av de to vi har i dag. Dette har vært et
langdrygt prosjekt i den forstand at den kom på havnestyrets handlingplan for mer enn tolv år
siden. Er lagt på is noen ganger og sist da vi bygget om havna. Men aldri glemt.
Torbjørn og jeg har slitt med å finne en interessert leverandør, men vi har nå dog et tilbud fra
DEMAnor as:
- Se vedlagte tegning. Vi tenker å klare oss uten toppingliften og venter på en ajourført
tegning, og vi har også bedt dem se en gang til på prisen.
- Løftehøyde 12 meter over fundament burde være tilstrekkelig for havnas største båter
- Den er svingbar i horisontalplanet (gjør alt utrolig mye enklere enn ved dagens kran)
Pris totalt inkl. montasje og fundament, pluss mva. vil dreie seg om maksimalt kr. 600.000 som vi setter som et øvre tak.
Gjennom Gunn har vi nylig fått kontakt med en kar (omgangsvenn) som jobber i kranbransjen
og som har sagt seg villig til å hjelpe oss med en gunstigst mulig løsning. Vi skal treffe ham
denne uken, men rekker ikke å få noe fornuftig ut av ham innen fristen for innlevering av
forslag som jo utløper i dag.
Vi vil ha mere sikre data for hånden innen årsmøtet, vi tenker da på teknisk løsning og ikke
minst pris. Vi vil kjempe for å få den ned, men kan i dag ikke garantere at vi lykkes.
Håper styret syntes det er ok at en ordentlig og endelig dokumentasjon og presentasjon, først
foreligger til årsmøtet (selvfølgelig snarest mulig).
Så langt er altså vårt forslag til årsmøtet kranen fra DEMAnor as, men vi jobber for et
gunstigere tilbud - prismessig.
Mvh
Aksel, og selvfølgelig Torbjørn

Sak6 b: Forslag vedrørende mastekran
Forslagsstillere: Aksel Ellefsen og Torbjørn Berild

Styret er positivt innstilt til forslaget og foreslår følgende:
«Investering i ny mastekran oversendes Fase 2 komiteen og styret gis fullmakt til å øke Fase 2
midlene med inntil 300.000,-«

For hovedstyret

Glenn D. Petersen

Sak 6c Fullmakt til å oppnevne representanter

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget
har representasjonsrett.

Hovedstyret v/
Glenn Petersen

Sak7 a: Forslag til medlemskontingent 2017

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til vedtak: «Kontingenten endres ikke».

For Hovedstyret

Glenn D. Petersen

Sak7 b: Forslag til treningsavgift 2017

Forslagsstiller: Hovedstyret

a) Forslag til vedtak: «Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes
aktiviteter.»

For Hovedstyret

Glenn D. Petersen

Moss Seilforening - Budsjettforslag 2017
Sammendrag avdelinger
Konto Betegnelse
3000
3010
3011
3020
3030
3110
3111
3120
3121
3200
3470
3480

Leieinntekter Søly
Opplagsleie - Land
Opplagsleie - Sjø
Fremleie båtplass
Vinterstrøm
Medlemskontingenter
Dugnad
Stevneinntekter
Treningsavgifter
Kursavgifter Seilskole
Offentlige tilskudd NIF/NSF
Kommunalt tilskudd

3600
3610
3700
3701
3990
3991
3992
3993
3994
3995

Kiosksalg
Utleie klubbhus
Sponsorinntekter
Reklame
Diverse intekter
Venteliste
Gjesteleie
Vaktgebyr
Rampeavgift
Inntekt truck

SUM inntekter
4010
4012
4013
4014
4015
4016
4018
4020
4200
4600

Nasjonale og internasjonale mesterskap
Stevnekostnader
Premiekostnader
Honorar Trenere fast adresse
Honorar trenere andre
Utdanning
Reisekostnader, bilgodtgjørelse
Toppsatsing
Drift seilskole
Kioskvarer

5010
5190
5410
5910

Lønn
Påløpne feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Sos. arrangement

6300
6320
6340
6350
6351
6450
6460
6700
6710
6800
7310
7311
7500
7700
7702
7770

Kommunale avgifter
Renovasjon
Strøm, lys, varme
Drift og vedlikehold havn, hus og lokaler
Renhold og rekvisita
Investeringer og større anskaffelser
Drift trucker / båt
Kjøp av tjenester
Kjøp av regnskapstjenester
Kontorkostnader / telefon / porto
Signal, annonser, web, IT
Seilmagasinet
Forsikring
Kontingenter
Diverse
Bank og kortgebyrer

10 FELLES

20 SØLY 30 HUSET 40 AKTIVITET 60 SOMMERSK
-1 400 000
-25 000
-25 000
-160 000
-50 000

-300 000
-80 000

-217 000
-220 500
-48 000
-15 000

-125 000

-135 000
-14 000

-175 000

-30 000

-135 000

-202 500

-733 000

-175 000

60 000
95 300
13 000

10 000
60 000

10 000
5 000
40 000

5 000

6 000
11 500
18 000

15 000
7 500
4 000

100 000
12 500
0
2 500
25 000
87 000
115 000
150 000
60 000
40 000
370 000

95 000
40 000
60 000
0
12 500
80 000
10 000
12 000

307 140
31 943
2 500

77 000
8 000

15 000

10 000
50 000
45 000
120 000
65 000

160 000
125 000

20 000

25 000

25 000

2 000

3 000
10 000

24 000

38 500

57 000

-1 400 000
-25 000
-25 000
-160 000
-50 000
-300 000
-80 000
-392 000
-220 500
0
-173 000
-15 000
-30 000
-135 000
-202 500
0
-19 000
-15 000
-40 000
-8 000
-50 000
-150 000

-5 000
-15 000
-40 000
-8 000
-50 000
-150 000

-519 000 -1 928 000

SUM

-3 490 000
60 000
105 300
13 000
60 000
0
21 000
16 500
40 000
0
18 000
484 140
52 443
0
35 000
42 500
87 000
165 000
199 000
120 000
285 000
185 000
395 000
95 000
70 000
70 000
0
132 000
80 000
10 000
12 000

SUM kostnader

391 000

1 016 000

358 000

912 883

175 000

2 852 883

Driftsresultat

-128 000

-912 000

223 000

179 883

0

-637 117

8070
8110
8600

Renteinntekter
-5 000
Rentekostnader
282 440
Avdrag på gjeld (inkludert i avskrivninger) (265 000)

-5 000
282 440
(265 000)

Resultat før avskrivninger
8601

Avskrivninger

Årsoverskudd (-) / Underskudd (+)

-359 677
600 000
749 440

600 000
-912 000

223 000

179 883

0

240 323

Moss Seilforenings organisasjon 2017-2018
1) ORGANISASJONSPLAN
Foreningens organisasjon vedtas årlig ved foreningens Årsmøte.
Organisasjonsplanen er underlagt foreningens lov. Ved eventuell konflikt mellom
organisasjonsplanen og foreningens lov, gjelder loven.
2) FORENINGENS MERKE
Moss Seilforenings farger er blått og hvitt, og foreningens merke/ stander er en
vimpel med spissen pekende til høyre, hvor øvre halvdel består av en hvit M på
blå bunn, og nedre halvdel en blå S på hvit bunn. Forkortelsen for foreningens
navn er MS.
3) HOVEDSTYRETS OG UTVALGENES FUNKSJONER OG ANSVARSOMRÅDER
Foreningens Hovedstyre har seks medlemmer med følgende funksjoner og
ansvar:
Leder ivaretar den daglige ledelse av foreningen.
Leder eller den styret har bemyndiget, skal anvise alle utbetalinger, lede styrets
forhandlinger, lede foreningens møter og påse at pålagte formelle forpliktelser
overfor forbund og krets overholdes.
Nestleder fungerer som leder i dennes fravær. Nestleder er ansvarlig for
foreningens inntektsbringende tiltak utover start–og deltakerkontingenter ved
arrangementer (sponsorvirksomhet og søknader i forbindelse med
tilskuddsordninger etc.) og er således leder av Finansgruppen.
Kasserer har ansvar for foreningens regnskap og ajourføring av
medlemsregisteret. Kasserer legger frem ajourført regnskap og likviditet til
foreningens styremøter, med fokus på budsjettmessige avvik og utestående
fordringer. Kasserer leder foreningens budsjettering.
Regnskapsfører rapporterer til kasserer.
Sekretær fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter. Sekretær har
ansvaret for foreningens arkiver.
Leder for aktivitetsutvalget er foreningens idrettsleder og sportslig ansvarlig.
Aktivitetsleder er ansvarlig for foreningens rekrutteringsarbeid og
kompetanseutvikling, og har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av
foreningens aktiviteter.
Aktivitetsutvalget består av leder samt fem valgte medlemmer, hvorav to
forventes å ha NSF-autorisasjon som Dommer eller Arrangør.

Aktivitetsutvalget har ansvaret for drift, vedlikehold og budsjettering av materiell
som benyttes til aktiviteter. En representant fra aktivitetsutvalget er med i
anleggsutvalget for å koordinere tiltak som berører begge utvalgene og for å
sikre nødvendig kommunikasjon mellom utvalgene.
Leder av anleggsutvalget er ansvarlig for koordinering og oppfølging av drift og
vedlikehold av Moss Seilforenings havn, klubbhus, tomt og andre
anlegg/bygninger eller materiell/utstyr som naturlig hører inn under disse
områdene.
Anleggsutvalget består av leder samt fire valgte medlemmer.
To av medlemmene har som oppgave å følge opp drift og vedlikehold av havn og
tomt samt andre anlegg/bygninger eller materiell/utstyr som naturlig hører inn
under disse områdene i henhold til egne instrukser og i samarbeide med
havnesjef.
Ett av medlemmene har som oppgave å følge opp drift og vedlikehold av
klubbhuset henhold til egne instrukser og i samarbeide med havnesjef.
Ett av medlemmene skal være en representant fra aktivitetsutvalget som har
som oppgave å koordinere tiltak som berører begge utvalgene for å sikre
nødvendig samarbeide og kommunikasjon.
Anleggsutvalget administrer gjeldende avtale med havnesjef på vegne av
foreningens hovedstyre. Havnesjef deltar på anleggsutvalgets regulære møter.
Det året lederen i anleggsutvalget er på valg avholder Tur‐ og Havgruppen i
samarbeide med anleggsutvalget et møte blant leietakerne i Søly båthavn hvor
kandidat til leder av anleggsutvalget nomineres. Forslaget fremmes for
valgkomiteen.
Finansutvalg: Finansgruppen består to valgte medlemmer og ledes av Nestleder.
Kommunikasjonsutvalget består av web ansvarlig og ansvarlig for Signal, som er
ansvarlig for foreningens interne kommunikasjon, samt ajourføring av nettsider.
4) AKTIVITETSGRUPPER
Aktivitetsgrupper er ansvarlige for drift av egne aktiviteter og materiell med
handlefrihet innenfor rammene av eget budsjett, med rapporteringsplikt til
aktivitetsutvalget.
Gruppestyrene konstitueres på en hensiktsmessig måte, men skal dog som
minimum bestå av to personer inklusive gruppens leder. Alle beslutninger av
vesentlig økonomisk betydning, så som større innkjøp, forelegges
aktivitetsutvalget for godkjenning.
5) RÅDET

Rådet er et rådgivende organ for foreningen, og består av 2 valgte medlemmer
som velges for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg, tidligere ledere av
hovedstyret og utnevnte æresmedlemmer. Et medlem av Hovedstyret kan ikke
på samme tid være medlem av Rådet. Rådets oppgaver er å bistå hovedstyret
med råd og erfaringer, dele ut pokaler i henhold til pokalenes statutter og
utnevne æresmedlemmer etter vedtatt prosedyre.
5.1. Rådet velger Ordfører, Viseordfører og Sekretær på sitt første møte etter
foreningens Årsmøte.
5.2. For at Rådet skal være beslutningsdyktig, må minst fem av medlemmene
være tilstede ved voteringer.
5.3. Møter i Rådet innkalles av Rådets Ordfører eller når minst fem
rådsmedlemmer finner dette nødvendig. Det skal føres protokoll over alle
møter.

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015
Veiledning til lovnorm for idrettslag
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen
er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen
for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta
med fotnotene i egen lov.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR Moss Seilforening
Stiftet 4.juli 1960, vedtatt av årsmøtet 17.februar 2016, med senere endringer av
27.februar 2017, godkjent av Østfold Idrettskrets [dato].
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF). Samt ved samarbeid og kameratskap å
fremme seilidrett og båtliv i sunne former.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av Norges Seilforbund.1

1

Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre
laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.
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(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets, hører hjemme i Moss
kommune, og er medlem av Moss idrettsråd2.

(4)

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i
idrettslagets egen lov.

§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.

(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to
uker.

(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og
idrettslagets regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper
automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles
av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets

Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som
vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
2
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over
mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er
mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
(9)

Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets
styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv.
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når
klagesaken er avgjort.

(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§4

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad
om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

3

Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter).
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være
fritatt for betaling av kontingent.
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§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.
§ 16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7
(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som
deltar i samme konkurranse.

(5)

Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette
årsmøtet/tinget.
d)
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som
ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.
e)
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett:4
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i
idrettslaget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

4

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»
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(2)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale
som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett
til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en
juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Inhabilitet
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(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
når vedkommende selv er part i saken,
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c)
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
med en part,
d)
når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av
styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i
saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en
part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin
nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.
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§ 10

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre
når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og
kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.7

(2)

Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal
laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning
av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig
omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av
hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor
skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

5

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
7
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
6
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(3)

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Moss Seilforening tegnes av leder og kasserer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned8.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt
på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om
det er saker som ikke kan behandles.

8

Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent
for medlemmer.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

§ 14

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 15

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal9:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.10
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12
10. Foreta følgende valg:13
a) Leder og nestleder

9

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
10
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk
og lovnorm for idrettslag.
11
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
12
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
13
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
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4 styremedlemmer og 1 varamedlem 14
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer.15
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
b)
c)
d)
e)

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
§ 16

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder
ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over,
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§ 17

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14
dagers varsel etter:

14

Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall
styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett
varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.
15
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta
følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité
med minst to medlemmer.»
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a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.
(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være
gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht.
denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

§ 18

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet16
mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b)
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.

16

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og
inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor
instruksens/vedtakets rammer.
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c)
d)
e)
f)

Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.
Representere idrettslaget utad.
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 19

Grupper og komiteer

(1)

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen.

(2)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:19
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

17

Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
19
Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå
kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).
18
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22

Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3
flertall.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
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