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Medlemmer: 

Utvikling: 

 
 2017 2018 

 

Endring 

Medlemmer over 19 år 190 

44 

15 

13 

 

4 

13 

276 

179 -11 

Junior tom 12 år 13 11 -2 

Junior 13-19 år 27 21 -6 

Totalt 230 211 -19 

 

Nedgangen i totalt antall medlemmer skyldes i hovedsak ryddejobben. 

 

 

Tillitsvalgte i 2018 

 

Leder Helge Rognerud 

Nestleder og bryggeansvarlig Anne Beth Ulriksen 

Kasserer Sverre Gjulem 

Sekretær / Utleieansvarlig Marianne Homstvedt 

Styremedlem Hytte Kai Storeheier 

Styremedlem Bredde og sport Mikael Stuen Bekkevold 

Styremedlem Jollegruppa Veni Louise Røgeberg 

Varamedlem Ida Eriksen 

Varamedlem Lene Guthu 

Utdanningskontakt Henning Asklien 

Revisor Terje Lyngaas 

 

  Bryggekomite:    Raymond Bergli 

    Johnny Aasen 

 

Valgkomite:        Espen Søyland. (Leder) 

    Camilla Sandstrand 

      Lars Jørgen Berg  

 

Stian Aarum vært styremedlem i Østfold Seilkrets  
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Styret                                                                                                    

Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter i løpet av perioden.  

I forbindelse med beslutningen om utredning som ble fattet på årsmøtet 2017, er det også i år gjennomført flere 

interne møter og møter med Sarpsborg kommune i sakens anledning. Prosessen er tidkrevende og fremdriften går 

saktere enn ønsket. Styret har også et ansvar for å sikre at kostnadene i forbindelse med prosjektet holdes på et 

lavest mulig nivå. Ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte i 2017 åpnet for en ramme på til sammen kr 

650.000,- til prosjektet. Det er til nå brukt kr 209.000,-.  

Vi har i løpet av 2018 gjort en "ryddejobb" i medlemsregisteret og fått alle medlemmer inn i systemet til 

Idrettsforbundet – Klubbadmin. Dette gir oss en bedre oversikt, letter faktureringen og bedre mulighet til 

kommunikasjon med medlemmene.  

Styret har gjort en jobb for å få orden på resultatlistene og premiene for onsdagsregattaene og klubbmesterskapet i 

foreningen. Dette resulterte i nye plaketter og premieglass som ble presentert på vintersamlingen i januar. 

I tillegg til har styret vært engasjert i: 

• Hvaler rundt,  

• MK BåtCup 

• Dusa Cup 

Økonomi: 

Foreningens økonomi er god. For 2018 avlegger styret et overskudd på kr 163 897,-.  

Dette er kr 63 897,- bedre enn budsjettert overskudd.  

Noen nøkkeltall: 

• Driftsresultat for 2018 ble kr 203 580,- 

• Avskrivninger beløper seg til kr 189 831,- 

• Rentekostnader beløper seg til kr 39 683,- 

• Inntekt fra medlemskontingenter kr 78 730,- 

• Inntekter fra bryggeleie kr 509 200,- 

• Som idrettslag har vi i 2018 mottatt kr 69.648,00 i støtte/tilskudd. 

For styret i Sarpsborg Seilforening  

Helge Rognerud 

Leder



4 
 

 
 
 
 
Tur og Hav 

 

Vi fulgte vår nye tradisjon med å avholde oppstartsmøte hos Martin på MK Båt-loftet med gjennomgang av baner, 

regler og datoer for klubbmesterskap.  

Første avholdte treningsregatta i 2018 ble onsdag 2. mai med 8 båter til start. Antall deltagende båter har variert 

gjennom sesongen og vi var på det meste 12 båter til start på treningsregattaene og hadde et snitt på 9,4 deltagende 

gjennom hele sesongen, i 2017 hadde vi ett snitt på 9,5 deltagende båter. 

SS sin første regatta, Hvaler Rundt, ble avholdt 5. Mai. Det ble en fin seilas i godt vær. Lite vind ble en utfordring 

for de fleste. 

MK Båt cup 23. september. Dette var også avsluttende regatta i Union Race for året. Det ble en helg med mye 

vind, noe som medførte at flere båter ikke kom. I tillegg blei regattaen flyttet fra lørdag til søndag for å ikke sende 

folk ut på "overlevelseseilas". Søndagens seilas ble en fin tur rundt Singløya med lett men seilbar vind. Festen på 

lørdag ble veldig bra med flott band og meget god stemning på hytta. 

 

Spesielt vil jeg takke regattasjef Espen Søyland for hjelp under Hvaler Rundt og MK-båt cup.   En stor takk til Per 

Christian Kjølberg og Martin Kamperhaug for alt arbeidet med organisering av onsdagstreninger. I tillegg vil jeg 

takke Aurora og Maja som har gjort en glimrende jobb i kiosken, og ved start. 

Tur og hav  

Mikael Stuen Bekkevold 
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Resultater  
 

Klubbmesterskapet 

1. Toxic skipper Espen Kamperhaug 
2. Lakrisa Viola skipper Børre Dahl & Knut Arne Rud  
3. Amatør`n skipper Aasen  

 

Ola pokalen  

Denne ble delt mellom Amatør`n og Lakrisa Viola i år også 

 

Hvaler Rundt 

21 båter på startlinjen 12 fra Sarpsborg seilforening. 

Racing 

1. Fareast 28R skipper Thomas Oksmo 

2. Toxic skipper Espen Kamperhaug  

3. Farrari skipper Lars Aarum 

Shorthanded 

1. Papillon skipper Camilla Sandstrand 

2. Venninna skipper Svein Olav Moe 

3. Mathilda 2 skipper Gunnar Retvedt Rosseland 

Tur 

1. Ingvarden skipper Ellen Sundby 

2. Hey Hey, May May skipper Anne-beth Ulriksen 

 

MK-båt cup 

28 båter på startlinja, 18 fra Sarpsborg seilforening. 

Racing 

1. X-play skipper Bengt Rosengren 
2. Brightside skipper skipper Martin Kamperhaug 
3. Toxic skipper Espen Kamperhaug 

Shorthanded 

1. Hey hey, May May skipper Anne-Beth Ulriksen 
2. Lady Stardust skipper Mikael Khei 
3. Surrender skipper Christer Fraugerud 

Tur 

1. Fri Flyt skipper Sivert Bach Gudim 
2. Lancing skipper Anstein Næverdal 
3. Manamana skipper Jon-Tore Hladik 
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Union race 

Overall  

1. X-play, skipper Bengt Rosenberg 
2. Lakrisa Viola, skipper Børre Dahl og Knut Arne Rud 
3. CB`N, skipper Kjell Norli 

 

 

Deltakere i andre arrangementer fra Sarpsborg Seilforening. 

 

Kostervalsen: My life, Maximus, Amatør’n, Hurramegrundt, Lakrisa Viola, Ingvarden 

Homlungen: Lakrisa Viola, Farrari, Amatør’n, Brightside, Galatea, Amarone. 

Zink onestar: Amarone, Bølgen og Meg. 

Skagen race: Galatea 

Bohusrace: My life 

ORCI/IRC Offshore Worlds: Farrari 

Marstrand big boat race: Farrari 

Hollendern: Farrari, Galatea 
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Jollegruppa 
 

Internasjonal og nasjonal deltakelse 
En seiler har deltatt på to Norgescuper i Optimist og én Norgescup i RS Feva. 
 
 

Lokal Deltakelse 
5 Sarpsborgseilere har deltatt i årets Østfold cup. 
 
Østfold Cup 1 Moss 1. mai. 4 deltakere i Optimist fra Sarpsborg seilforening. 
Østfold Cup 2 Sarpsborg/Dusa-cup 2.–3. juni. 4 deltagere i Optimist fra Sarpsborg seilforening. 
Østfold Cup 3 Fredrikstad 25.-26. august. 0 deltakere i Optimist fra Sarpsborg seilforening. 

 
 
Østfold Cup 2. Dusa Cup 2.-3. juni 
I år valgte vi å arrangere Dusa-cupen på Tunevannet. Vi fikk låne Roklubbens flotte klubbhus og anlegg. Det var 
strålende sol og mild vind. Lørdag var det trening og søndag var det regatta. 
I kiosken fikk man grillmat, kake, is og drikke. Dette var et vellykket arrangement med mange fornøyde seilere og 
foreldre. 
8 optimistseilere deltok, 4 fra Sarpsborg seilforening, 2 fra Moss og 2 fra Fredrikstad. 
5 supre Sarpsborgtrenere deltok denne helga. 
 
 

Klubbmesterskap  
Det ble ikke avholdt klubbmesterskap i år. 
 
 

Rekruttering 
I 2018 hadde jollegruppa stort fokus på rekruttering. Vi kjørte flere annonser på internett, bl.a. Facebook og 
Instagram. Vi delte ut flyers på alle Sarpsborg-skolene og hadde flyers hos flere av byens sportsbutikker. Under 
Dusa-cup fikk vi reportasje i SA, både i nettavisen og papirutgaven. 
 
Under Dusa-cupen på Tunevannet drev noen av trenerne rekrutteringsarbeid mot publikum på land. Vi fikk vist oss 
godt frem og tilbød prøveseiling i Optimist og RS Feva. 
 
Med utdanningskontakt Henning Asklien i spissen, la vi opp til 4 uker sommerseilskole i ukene 26,27,32 og 33. Uke 
32 hadde for få påmeldte og deltagerne ble flyttet til uke 33. 25 nye barn deltok. Flere av barna ønsker å delta på 
sommerseilskole også neste år. 
 
På høstens seilskole deltok 8 nye barn. Noen av disse hadde også deltatt på sommerseilskolen. Flere av disse 
ønsker å fortsette å seile til våren. 

 

 

Treninger og seilskole 
Jolletreningene startet tirsdag 24. april. Siden var det trening for 5 seilere tirsdager og torsdager fram til 
skoleferien. 
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Våren 2018 ble det ble ikke startet seilskolekurs. 
Tirsdag 21. august startet jolletreningen opp for 4 ivrige seilere etter skolens sommerferie. 
Samtidig startet seilskolen opp igjen med totalt 8 utøvere fordelt på tirsdag og torsdag. 
 
Avslutning for seilere og trenere ble avholdt på Sarpsborg bowlingsenter med bowling og pizza. En hyggelig 
avslutning på sesongen med utdeling av Diplom til oppmøtte seilere. 

 

 

Sommerseilskole uke 26, 27 og 33 
29 barn deltok på årets sommerseilskole. 

4 av disse var erfarne seilere fra Sarpsborg seilforening som hadde et eget opplegg i uke 27. 

 

5 engasjerte trenere delte på ansvaret for gjennomføringen av disse flotte sommerukene under veiledning fra 

utdanningskontakten. Det ble lagt vekt på gode, trygge trenere. Barna fikk prøve å seile optimist, RS Feva og 2-

Krona. Trenerne gjennomførte også aktiviteter på land bl.a. strandryddingskonkurranse og opplæring i ulike båt-

knuter. 

 

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på sommerseilskolen fra både nye og erfarne seilere når det gjelder bra 

opplegg og gode trenere. 

 

 
Trenere 
Høsten 2018 har 4 ungdommer deltatt på Trener 1 kurs i Son. 
2 av trenerne våre har hatt oppdrag for sommerseilskolen i Fredrikstad seilforening én uke i sommer. 
 
 
Utstyr 
Det er ingen nyheter på utstyrsfronten når det gjelder følgebåter/rib’er. 
Båter og motorer er konservert for vinteren og klare for ny sesong.  
 
Seilskolejollene trenger oppgradering/utskiftning. 
 
 

Joller 
2 RS Feva 
8 kurs Optimister for nybegynnere/seilskole 
4 regatta Optimister for utleie 
2 Laser med 4.7 og standard rigg 
1 2-Krona  
1 Seilbrett 

 
 
Sikringsbåter 
Mercury Ocean Runner 460 RIB, 2016 med Mercury 30 hk, 2015  
Quicksilver Ocean Runner 410 RIB, 2011 med Selva 25 hk, 2010  
Pioner 15, 2011 med Selva 20 hk, 2011 
Pioneer Multi, 2009 med Yamaha 50 hk, 2009  
Gul With 400 med Yamaha 9.9 hk, 2005  

 
 
For jollegruppa 
Veni Louise Røgeberg 
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Hytte og anlegg 
 
Innledning 
Driften og vedlikeholdet av hytta er preget av den pågående prosessen hvor det utredes om nytt klubbhus kan 
bygges. Hytta holdes på samme tekniske nivå, det som må til for at den daglige driften skal fungere og ivareta 
personsikkerheten gjøres, men det blir ikke brukt midler på ekstra vedlikehold eller oppgraderinger. Riktignok må 
hytta males utvendig før neste utleiesesong 
Utleie 
Det har vært relativt god etterspørsel etter hytta, men det er fortsatt krevende å få en god økonomi på hytta sett 
over tid. Det er for liten etterspørsel sen høst, vinter og tidlig vår. 
Vi har leid ut hytta for til sammen kr 91.600 fordelt på 15 ganger. 
Dugnad 
Det har vært en stabil dugnadsgjeng på Askholmen 
Vedlikehold 
Planen var at hytta skulle bli malt utvendig, men tiltaket blir dessverre skjøvet til 2019. 
Drift 
Utleie krever jevnlig tilsyn og stiller krav til at utstyr og anlegg er i orden. Uteanlegget har blitt renset for søppel, 
graset klippes jevnlig. Utstyr og papir mm er supplert gjennom sesongen og småreparasjoner er foretatt. 
Det er til stadighet klager på oppvaskmaskinen. Det beror på at dekketøy og bestikk ikke blir skyllet i tilstrekkelig 
grad. Dette punktet er belastende for utleieansvarlig. 
Brannvern 
Planer og informasjon er oppdatert.  Brannvarslere og slukkeutstyr er  sjekket og godkjent. Det er ikke foretatt 
brannsyn fra brannvesenet i 2018. 
IK el 
Det er utarbeidet IK system for det elektriske anlegget etter tilsyn fra elkontrollen.  Systemet er godkjent og IK 
runder foretas. 
Utvikling 
Det har ikke vært større oppgraderinger i 2018 pga pågående utviklingsarbeid for anlegget. 
De tiltakene som er satt på vent er i hovedsak knyttet til at toalettene i 1. etg er slitt og det er behov for bøttekott. 
Kjøkkenet har for liten kapasitet på kjølene og det må etableres en skyllestasjon før oppvaskmaskinen.  
Skisse på hvordan dette kan løses er utarbeidet. 
Arbeidet med ny hytte og nye brygger er utfordrende. Det er avhold møter med kommunen og det er varslet 
oppstart av detaljregulering for området. Vi er avhengig av et tett samarbeid med kommunen for å få realisert 
planene. Det hefter fortsatt stor usikkerhet til hva resultatet kan bli.  
Askholmen 
Det er søkt og innvilget støtte til oppgradering av startbuen på Asholmen. Sarpsborg kommune har støttet tiltaket 
med kr 25.000. 
Startbua har fått nye vinduer og dør, gulvet er revet ut og erstattet med nytt, bua er isolert og det er lagt ny 
utvendig panel og det er lagt ny panel innvendig. 
Ved siden av startbua er det fra tidenes morgen satt opp et rørsystem som har hatt et tak av presenning. Det er 
rehabilitert og ny duk er montert. Det er montert nye og større overett merker. Flaggstangen er rehabilitert og 
innfestingene forsterket 
Anlegget på Askholmen er testet og fungerer! 
Hytteutleieansvarlige 
Marianne Homstvedt 
 
Hyttesjef  
Kai J Storeheier 
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Brygger 

 

Generelt 
Det har vært stor grad av dekning på plassene også i 2018.  

Fortsatt er det noen som ønsker å flytte fra sørsiden av A, eller til større plass. 

 

Det er ikke påløpt noen betydelige kostnader i løpet av året.  

 

Det er avholdt to dugnader i 2018. Det ble foretatt generelt vedlikehold av bryggene samt at vi satte i bolter 

i stålet ytterst på utliggerne, i flyteelementene, på sydsiden av A. Ytterste del av B-brygga ble fjernet. Det er også 

gått flere lass med gamle materialer og søppel på fyllinga. Det gjenstår mer til vårdugnad. 

 

A brygga 
Brygga holder seg bra, med mindre båter på sørsiden, men det er fortsatt en utfordring å ha båter på denne siden. Det 

krever stor oppmerksomhet og gjennomtenkt fortøyning.  

Noen små reparasjoner av vannledninger er gjennomført. 

For 2019 kan man fortsette å sette inn bolter i innfesting til flyteelementene. Kjettingen til landfestet må også festes 

bedre. 

 

B brygga 
Flyteelementene fra den ytterste delen av brygga ble fjernet på vårparten.  

Det er kun gjort små vedlikeholdstiltak på denne bryggen i 2018. Landgangen er stivet opp, rekkverk og dekket er 

gått over og sikret så godt det lar seg gjøre.  

Relativt dårlig forfatning på jolleplassene (12 stk) til hytteeierne. Noe flyteelement byttet i 2018.  
 

C brygga 
Fullt belegg. En utligger er reparert i 2018. Ellers har det ikke vært store utfordringer med C-brygga i år.  

 

 

Anne-Beth Ulriksen 

Bryggeansvarlig 
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Regnskap 2018 

 
 

 

Disponering: Styret foreslår at årets resultat overføres foreningens egenkapital. 

Kontonavn Resultat 2018 Budsjett 2018

Medlemskontingent 78 730                         75 000                    

Salgsinntekt, avgiftsfri 1 865                           -                           

Grasrotandel 4 305                           3 500                       

Sarpsborg Kommune 25 000                         5 000                       

Inntekter Mva kompensasjon 34 028                         35 000                    

Støtte fra Norges Seilforbund 44 648                         30 000                    

Bingoutbytte 44 570                         50 000                    

Treningsavgift -                               20 000                    

Utleie joller -                               6 000                       

Seilskole 71 580                         25 000                    

Hytte leieinntekter 91 600                         75 000                    

Brygge leieinntekter 509 200                       550 000                  

Bryggeleie vinter 22 500                         20 000                    

Regatta startavgift 26 604                         40 000                    

Salg klubbartikler -                               10 000                    

Sum inntekter 954 630                       944 500                  

Lønn til trenere -85 940                       -60 000                   

Sum lønnskostnader -85 940                       -60 000                   

Avskrivning på bygninger -101 753                     -90 000                   

Avskrivning på utstyr -88 078                       -30 000                   

Sum avskrivninger -189 831                     -120 000                

Off avgifter/festeavgift -4 750                          -30 000                   

Renovasjon, vann, avløp o.l -16 352                       -                           

Eiendomsskatt brygger -10 281                       -                           

Renhold -59 209                       -                           

Strøm Hytte -33 323                       -                           

Strøm Brygger A, B/C -18 400                       -                           

Sum kostnader lokaler -142 315                     -30 000                   

Driftskostnader Seilerhytta -27 858                       -40 000                   

Reparasjon og vedlikehold bygninger -25 080                       -30 000                   

Reparasjon og vedlikehold Brygger -28 856                       -60 000                   

Rekruttering/utdanning -20 263                       -50 000                   

Vedl. utstyr seilsportaktivitet -11 906                       -30 000                   

Seilsportaktiviteter -43 956                       -90 000                   

Drift Barn og unge -13 640                       -30 000                   

Sum -171 559                     -330 000                

Kontingenter -35 519                       -30 000                   

Honorar regnskap -32 091                       -20 000                   

Sum fremmedtjenester -67 610                       -50 000                   

Data/Edb kostnader -13 334                       -20 000                   

Leie lagringsplass -6 400                          -8 000                     

Diverse utgifter -5 676                          -15 000                   

Sum kontorkostnader -25 410                       -43 000                   

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -                               -30 000                   

Bilgodtgjørelse -                               -2 000                     

Møter, tilstelninger -3 300                          -25 000                   

Annonser -                               -5 500                     

Gave, fradragsberettiget -                               -5 000                     

Premier -3 908                          -10 000                   

Forsikringspremie -58 125                       -75 000                   

Bank og kortgebyr -1 216                          -2 000                     

Gebyr Bypass -2 086                          -                           

Annen kostnad, fradragsberettiget 250                               -                           

Sum andre driftskostnader -68 385                       -154 500                

Sum driftskostnader -665 110                     -727 500                

Driftresultat 203 580                       157 000                  

Renteinntekt, skattefri 831                               1 000                       

Rentekostnad til foretak i samme konsern -550                             -                           

Rentekostnad, ikke fradragsberettiget -                               -3 000                     

Annen rentekostnad -3 091                          -5 000                     

Renter/omk lån -36 873                       -50 000                   

Sum finansposter -39 683                       -57 000                   

Periodens resultat før disponeringer 163 897                       100 000                  
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Styrets forslag til årsmøte 2019 
 
 
1. Innkjøp av nye joller 
Med bakgrunn i betydelig økt aktivitet i jollegruppa i 2018, og tilsvarende planer for 2019, er det stort behov for 
fornyelse av joller i foreningen. 
Styret gis fullmakt til å gå til innkjøp av 10 nye optimistjoller. Total ramme kr 200.000,- 
Det skal søkes om tippemidler til formålet.  
 
 
 
 
2. B-brygge 
Det settes ned en komite som skal utrede og legge frem forslag til videre fremdrift for B-bryggen. 
Komiteens medlemmer: 

• Sverre Gjulem. Leder  
• Veni Louise Røgeberg. Sekretær 
• Arne Andersen. Jolle 
• Henning Asklien. Jolle 
• Knut Johannesen. Båtplasser hytte. 

Mandat: 
Komiteen skal kartlegge og sørge for gjennomføring av kortsiktige tiltak: 

1. Kontrollere og utbedre skader og svakheter ved alle utriggere.  
2. Vurdere muligheten for å utvide noen av eksisterende plasser til minst 2 meter. Dette må sees i 

sammenheng med endelig løsning for ny brygge. Det er tidligere kommet innspill fra leietakere på disse 
plassene om utvidelse til 2,5 meters plasser. 

3. Skifte vannslange og bytte kran. Montere ekstra kran for påfylling dunker. 

Komiteen skal utarbeide forslag til plan for ny B-brygge.  
1. Jollegruppens behov. 
2. Bryggplasser for nåværende leietakere. 
3. Bryggeplasser for "sportsbåter" 
4. Størrelse og form må være innenfor eksisterende rammer, men det skal vurderes hvordan bryggen kan 

utvides i henhold til foreslått regulering. NB! Eksisterende rammer defineres som nåværende brygge pluss 
ytterste delen som nå er fjernet. 

5. Komiteen skal i samråd med styret innhente tilbud fra flere leverandører og søke om støtte i form av 
tippemidler og evt. andre instanser. 

6. Komiteen rapporterer fortløpende til styret, og legger frem endelig rapport innen 1/11-2019. Kortsiktige 
tiltak kan gjennomføres underveis. 

 
Budsjettantydning basert på priser fra Skjærgårdsbrygger: 

 
 
Styret gis fullmakt til å sette ny B-brygge i bestilling innenfor rammen av: kr. 2.000.000,- 
Dette er kun for utskifting av B-brygge innenfor eksisterende ramme / plassering. Utvidelse i henhold til evt. 
fremtidig regulering kommer i tillegg. 
 
 
 

Type Lengde kr / løpemeter Antall plasser Pris pr plass Total Akkumulert

Landgang 23 10 000                 230 000                              230 000         

Jolle brygge 6 m bredde 44 30 000                 0 -                 1 320 000                           1 550 000     

Småbåterplasser(2,5 m) -                       16 6 000             96 000                                 1 646 000     

Bølgebryter 10 13 000                 0 130 000                              1 776 000     

LED-Lys, 4 uttak på hver søyle, vannuttak på hver søyle. 6 6 000             36 000                                 1 812 000     

Usikkerhet (10%) 177 600                              1 989 600 
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Kontingent 
 
 

  

 Nåværende Styrets forslag 

Hovedmedlem  570 570 

Familie  850 850 

Pensjonist/uførmedlem  400 400 

Juniormedlem  400 400 

Mannskap/støttemedlem  200 200 

 

 

 
 
 
 
 
Bryggeleie 
 

 

Bryggeleien økes i henhold til KPI med 2,7%.  
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Budsjett 2019 

     
 

 

 

Kontonavn Resultat 2018

 Forslag til 

budsjett 2019 

Medlemskontingent 78 730                 75 000                    

Salgsinntekt, avgiftsfri 1 865                   -                           

Grasrotandel 4 305                   4 000                       

Sarpsborg Kommune 25 000                 -                           

Inntekter Mva kompensasjon 34 028                 30 000                    

Støtte fra Norges Seilforbund 44 648                 20 000                    

Bingoutbytte 44 570                 40 000                    

Treningsavgift -                       6 000                       

Utleie joller -                       -                           

Seilskole 71 580                 50 000                    

Hytte leieinntekter 91 600                 90 000                    

Brygge leieinntekter 509 200               525 000                  

Bryggeleie vinter 22 500                 30 000                    

Regatta startavgift 26 604                 25 000                    

Salg klubbartikler -                       1 000                       

Sum inntekter 954 630               896 000                  

Lønn til trenere -85 940               -80 000                   

Sum lønnskostnader -85 940               -80 000                   

Avskrivning på bygninger -101 753             -90 000                   

Avskrivning på utstyr -88 078               -75 000                   

Sum avskrivninger -189 831             -165 000                

Off avgifter/festeavgift -4 750                  -4 750                     

Renovasjon, vann, avløp o.l -16 352               -17 000                   

Eiendomsskatt brygger -10 281               -12 000                   

Renhold -59 209               -70 000                   

Strøm Hytte -33 323               -35 000                   

Strøm Brygger A, B/C -18 400               -20 000                   

Sum kostnader lokaler -142 315             -158 750                

Driftskostnader Seilerhytta -27 858               -8 000                     

Reparasjon og vedlikehold bygninger -25 080               -45 000                   

Reparasjon og vedlikehold Brygger -28 856               -55 000                   

Rekruttering/utdanning -20 263               -25 000                   

Vedl. utstyr seilsportaktivitet -11 906               -15 000                   

Seilsportaktiviteter -43 956               -50 000                   

Drift Barn og unge -13 640               -15 000                   

Sum -171 559             -213 000                

Kontingenter -35 519               -37 000                   

Honorar regnskap -32 091               -25 000                   

Sum fremmedtjenester -67 610               -62 000                   

Data/Edb kostnader -13 334               -14 000                   

Leie lagringsplass -6 400                  -7 000                     

Diverse utgifter -5 676                  -5 000                     

Sum kontorkostnader -25 410               -26 000                   

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -                       -5 000                     

Bilgodtgjørelse -                       -2 000                     

Møter, tilstelninger -3 300                  -25 000                   

Annonser -                       -2 500                     

Gave, fradragsberettiget -                       -2 500                     

Premier -3 908                  -26 000                   

Forsikringspremie -58 125               -60 000                   

Bank og kortgebyr -1 216                  -1 300                     

Gebyr Bypass -2 086                  -2 100                     

Annen kostnad, fradragsberettiget 250                       -                           

Sum andre driftskostnader -68 385               -126 400                

Sum driftskostnader -665 110             -751 150                

Driftresultat 203 580               64 850                    

Renteinntekt, skattefri 831                       1 000                       

Rentekostnad til foretak i samme konsern -550                     -500                        

Rentekostnad, ikke fradragsberettiget -                       -                           

Annen rentekostnad -3 091                  -3 500                     

Renter/omk lån -36 873               -35 000                   

Sum finansposter -39 683               -38 000                   

Periodens resultat før disponeringer 163 897               26 850                    
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Valgkomiteens innstilling: 
 

Valgkomiteen’s innstilling: 

Leder:   Helge Rognerud  gjenvalg 1 år 

Nestleder:   Anne Beth Ulriksen (ikke på valg) 

Kasserer og bryggesjef: Sverre Gjulem (ikke på valg) 

Sekretær/utleie hytte: Marianne Homstvedt (ikke på valg) 

Bredde & sport:  Lasse Johansen ny 2år 

Hytte:   Kai J. Storeheier – gjenvalg 2 år 

Styremedlem:  Veni Louise Røgeberg  (ikke på valg) 

 

Varamedlemmer:  Ida Eriksen og Lene Guthu Ryen (begge 1 år) 

 

Revisorer: Terje Lyngås og Morten Harlem 

 

Bryggekomite: Raymond Bergli og Johnny Aasen 

 

 

Valgkomiteen har bestått av:  Espen Søyland 

     Camilla Sandstrand 

     Lars Jørgen Berg 

 

Nytt medlem i valgkomiteen fra 2019:  Mikael Stuen Bekkevold 

 


