Årsmøtet i Bærum Seilforening 2020
Forslag til behandling under sakslistens punkt 6.

Det var innkommet følgende fire forslag til styret innen fristen 12. februar.
Forslag nr. 1 fra styret: Disponering av overskudd fra Ulf og Lissen Sandviks minnefond.
Midlene i fondet utgjør kr. 2.473.500,72 pr. 31.12.2019. Iht. fondets statuetter kan årsmøtet
etter styrets anbefaling beslutte å disponere fondets overskudd utover den del av fondets
avkastning som overstiger den verdijustering som følger av SSBs konsum-prisindeks til
investeringer. Overskudd som kan disponeres på denne måten er i 2020 inntil kr. 437.257,83.
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å benytte opptil kr. 437.000.- til dekning av kostnader med
boring etter ferskvann og ny betongbrygge på Ytre Vassholmen. Totale kostnader beløper seg til
kr. 495.835.-

Forslag nr. 2 fra styret: Lovendringer
Som en følge av endrede lovtekster fra Norges Idrettsforbund er vi pålagt å endre våre lover
tilsvarende. Vi har ikke endret våre lover som er unike for Bærum Seilforening.

Forslag nr. 3 fra Rådet ved Vidar Utne: Lovendringer
Dette lovforslaget er diskutert og behandlet av Rådet. Rådet mener det er uheldig at en leder
blir sittende lenge over «normal» tid da det ikke finnes andre kandidater. Vi mener det er
mange gode kandidater i Seilforeningen, og ved en lovendring så kan disse kom me frem og ta
sin tørn. Vi mener det også er ett bedre signal til eventuell ny leder at forventet periode er 4 år.
Forslag lovendring som tillegg til §16 punkt 14 a:
Om leder har sittet i 2 perioder (4 sammenhengende år) må leder velges på nytt hvert
år. Om valget på ny leder kommer samtidig som 1 nestleder velges leder for kun ett år.
Alternativt om årsmøtet ønsker å gå tilbake til teksten fra 2017
Leder kan ikke gjenvelges for mere enn 2 perioder (4 år)

Forslag nr. 4 fra styret: Ny medlemskapskategori «Sommerleirmedlem»
Medlemskapet er for sommerleir-deltagere som deltar på sommerleir i Bærum Seilforening.
Medlemmet skal ikke være eldre enn 15 år. Medlemskapet opphører automatisk ved årets slutt,
uten skriftlig utmelding. Eventuell fornying av medlemskapet gir et ordinært medlemskap.
Medlemskapet gir rett sportslig deltagelse i etterkant av leir, men inkluderer ikke abonnement
på Seilmagasinet. Kontingent fastsettes til 50 kroner.
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