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Protokoll fra årsmøte 26.02.20 Sarpsborg Seilforening 

Sted Seilerhytta - Løkkevika 

Tilstede: 14 stemmeberettigede medlemmer.  

 

1. Godkjenning av innkallingen, sakliste. 

Godkjent 

 

3. Valg av møteleder,2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps.  

Følgende ble valgt: 

Møteleder: Helge Rognerud 

Signering av protokollen: Tom Nielsen og Camilla Sandstrand 

Tellekorps: Marianne Homstvedt og Veni Røgeberg 

 

4. Behandling av årsmelding.  

Årsmeldingen ble gjennomgått 

• Nedgang i antall medlemmer. Dette skyldes ryddejobb i medlemslister, men 

også en reell nedgang. 

• Vi har sett på ulike tiltak for å få opp aktivitet (jolle og tur) 

• Kort gjennomgang av reguleringsplan for anlegget 

• Ny hjemmeside 

• Jollegruppen. 

• Tur og Hav 

• Hytte 

• Brygger 

Årsmeldingen ble godkjent. 

 

5. Behandle regnskap i revidert stand. 

Regnskapet ble tatt til etterretning og godkjent 

 

 

 

Sign: 

 

 

 

 



Protokoll fra årsmøte 2020 Sarpsborg Seilforening 

 

2 

 

 

6. Behandle innkomne forslag og saker.  

 

FORSLAG 1, til årsmøte i Sarpsborg Seilforening onsdag 26.februar2020. Hvis det viser 

seg at ny brygge B ikke kommer på plass i 2020 bør styret vurdere å sette ned prisen på 

disse bryggeplassene med 20% med virkning fra i 2020. Samtidig må det utføres 

fagmessig sikring og vedlikehold av utriggere med mer slik at man unngår skade på 

leietagernes båter. Ved ny brygge for 2020 sesongen, som da bør være på plass innen 

april/mai, 2020, bortfaller dette forslaget. 

Forslag: Prisen på B-bryggens båtplasser justeres ned med 20% inntil ny B-brygge er på 

plass. 

Forslaget blir nedstemt. 0 stemmer for. 

Protokolltilførsel: Dersom det er teknisk og økonomisk forsvarlig skal utliggere på B-

bryggen byttes før sesongen. Styret tar endelig beslutning. 

 

 FORSLAG 2, til årsmøte i Sarpsborg Seilforening onsdag 26.februar 2020. 

Vedtektsendring. 6.1 -Ansvarsfraskrivelse; Fjern hele siste avsnitt i dette punktet. 

Siste avsnitt i punkt 6.1 som gjengitt her, se under, bør fjernes generelt, og spesielt ifm 

den tilstand brygge B har pr i dag. "Foreningen har under ingen omstendighet ansvar 

for personskader, båtskader eller andre skader som måtte oppstå i havnen og 

havneanlegget." Er forøvrig dette god politikk overfor publikum og leietager å ikke 

skulle ha noe ansvar for omgivelsene? Denne ansvarsfraskrivelsen bør ikke være 

gjeldene for noen av bryggene, nye, som gamle. 

Sett i lys av 6.2 - medlemmets erstatningsansvar oppfattes 6.1 som urimelig skjevdelt. 

Forslag: Hele siste avsnitt i bryggevedtektenes prk 6.1. fjernes 

Forslaget blir nedstemt. 0 stemmer for 

Protokolltilførsel: Styret gjennomgår bryggevedtektene og legger frem en vurdering på 

neste årsmøte. 

 

 

     

 

Sign: 
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7. Fastsette medlemskontingent.  

Styrets forslag: Kontingent for hovedmedlem endres fra 570,- til 600,-. Andre 

kontingenter forblir uendret Forslaget ble vedtatt. 0 stemmer mot. 

  Bryggeleie 

Styrets forslag: Økning av bryggeleie i hht KPI med 1,8%. Forslaget ble vedtatt. 0 

stemmer mot. 

 

8. Vedta budsjett. 

Styrets forslag til budsjett bel tatt til etterretning og godkjent 

 

9. Valg  

Valgkomiteens innstilling: 

 

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt. 0 stemmer mot. 

 

10. Behandle organisasjonsplan 

Planen ble presentert for årsmøtet. 

 

 

 

 

 ----------------     ---------------------- 

 Tom Nielsen     Camilla Sandstrand 
 
 


