Vedtak:
Nødvendig materiell for gjennomføring av årets
aktiviteter i henhold til oppsett fra Einar Slottan,
anskaffes innen rammen på kr. 690.000,-.
Vester til leirskolebruk – Einar presenterte et
ønske om å anskaffe 50 vester for bruk på
leirskolearrangementer og som profilering av BS.
Før vedtak kan fattes må det undersøkes hvilke
kvalitetskrav (iso-standard)som stilles, pris,
muligheten for påtrykk av BS’s logo.
Skagen Race:

Einar

Einar

Forlengelse av avtalen med Sports-Partner
vedr. Skagen Race arrangementet
Sports-Partner AS v/Lars Wilhelmsen, har bedt om
en forlengelse av nåværende samarbeidsavtale
med Bærum Seilforening vedr Skagen Race.
Bakgrunnen for ønsket om forlengelse er Koronasituasjonen. Avtalen gjelder i utgangspunktet for
årene 2019, 2020 og 2021, men ønskes nå
forlenget til å gjelde tre gjennomførte
arrangement.
Saken ble diskutert i styret og det ønskes en
gjennomgang av nåværende avtale for å få dekning
for bl.a. force majeure.

Regatta:

Vedtak:
Avtalen prolongeres for tapt arrangement i 2020.
Avtalen gjennomgås og revideres etter årets
sesong med tanke på en langsiktig avtale for
Bærum Seilforening og Sportspartner, fra og med
2023.

Det nye
styret

Aktivitetskalender 2021 presentert.
Foreningens egne arrangementer og behov for
lokaler og utstyr, er lagt inn.

Espen R.

OAS terminliste er klar.
Rolfsbukta:
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Tiltre området i 2021 - Ingen endelig avklaring.
Møte med kommunen om denne saken forventes
avholdt i løpet av februar.
Knut Fredrik mener det ikke vil være problemer
forbundet med gjennomføring av enkelte
arrangementer fra Sjøflyhavna denne sesongen.
Medlemskontingent 2021 – kontingentkrav for
enkeltmedlemmer er nå sendt ut. Det jobbes med
å få ut for resterende medlemmer så fort systemet
er klargjort for dette. Gro Elvestad Moe bistår med
dette.

Knut Fredrik

Marius
Gro E.M.

Profileringsartikler for medlemmer – Marius la
fram et forslag om å innhente tilbud på ulike
profileringsartikler for salg til medlemmer.
Vedtak:
Pristilbud innhentes fra et par tilbydere, før saken
legges fram for styret til behandling.
Sommerleir:

Endring av avbestillingsvilkår – Tarjei
informerte om at punktet «for å få refusjon må det
avbestilles fire uker før første leirstart», nå endres
til å endre til fire uker før påmeldt leir. Formålet
med denne endringen er å gjøre det mer rettferdig
at alle har relativt like lang tid. Sommerleiren har
som regel venteliste, så ledige plasser vil raskt
kunne fylles opp.
Korona-tiltak – må på plass. Sommerleiren
ønsker å innføre krav om negativ koronatest fra
trenere på overnattingsleiren før leirstart, dersom
smittesituasjonen gjør det aktuelt.
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Begge forslag støttes av styret.
Sommerleiren har allerede god fått over 100
deltakere etter at påmeldingen åpnet for kort tid
siden.
Hovedtrener
informerer:

Hovedtreners rapport – Tarjei ga en kort
orientering fra Hedevigs januar-rapport til styret.
Rapporten lagres i dropboks.

Årsmøte 2021:

Utsettelse av Årsmøte - Årsmøter i idrettslag
2021, Fra NIF sine sider:
Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk
årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av
pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til
15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan
gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar
seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre
årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.
Vedtak:
Årsmøtet utsettes foreløpig til 28.04.21. Møtet kan
bli ytterligere utsatt avhengig av cowid19Alle
situasjonen.
Det avklares mot NIF at dette er greit i forhold til
samordnet rapportering.
Medlemmene orienteres om denne avgjørelsen.

Årsmelding

Årsmelding 2020 – Tarjei har bedt styrets
medlemmer og alle klassekapteiner komme med
sine innspill til Årsmeldingen og vil sette sammen

Tarjei

