
Protokoll fra årsmøte i Bærum Seilforening 
26. mai 2021 – Digitalt møte 
 
 
Foreningens formann, Christian Gundersen ønsket velkommen og startet møtet kl. 21:00. 
 
Årsmøte ble avholdt på Microsoft Teams og GoPlenum, NIF´s plattform for å avholde årsmøter og 
avstemming. 
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede 

Det var 41 personer til stede/registrert da møtet startet. 
Alle 41 stemmeberettigede. 

 Antall stemmeberettigede – godkjent. 
 
2. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen 

Styret foreslo Christian G. Gundersen som dirigent. 
 Christian G. Gundersen valgt. 
 Styret foreslo Marianne M. Solbakken som sekretær. 
 Marianne M. Solbakken valgt. 

Styret foreslo Vidar Utne og Gro Guldahl til å underskrive protokollen. 
 Vidar Utne og Gro Guldahl valgt. 
 
3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 

Alle dokumenter har ligget ute på hjemmesiden i forkant av Årsmøtet. 
Innkalling –  godkjent. 
Sakliste –  godkjent. 
Forretningsorden –  godkjent. 

 
4. Behandling av foreningens årsmelding for 2020 

Årsmeldingen var lagt ut på foreningens hjemmeside, tilgjengelig for alle i forkant av 
årsmøtet.   
Kommentar 1 fra Susan Berentsen:   Sommerleir – overskuddet brukes til 
oppgradering i forbindelse med slitasje på utstyr og eiendom, presiseres i 
årsmeldingen med tanke på fremtidige søknader om støtte.   
Kommentar 2 fra Susan Berentsen:  Leder ble bedt om å redegjøre for bakgrunnen 
for at Knut Fredrik Ramstad trekker seg fra styret i sin periode.  Knut Fredrik Ramstad 
informerte selv at han trekker seg etter det han opplever som en ukultur, med 
upassende ordbruk og kommunikasjonsutfordringer innad i styret.  Han presiserte at 
han har stor interesse av å bistå Bærum i arbeidet med utviklingen av et 
seilsportanlegg i Rolfsbukta. 
 
Årsmelding for 2020 ble godkjent.  

 
5. Behandling av foreningens regnskap i revidert stand 

Regnskap for 2020 i revidert stand, Styrets økonomiske beretning,  Revisors 
beretning og Kontrollkomitéens rapport var lagt ut på foreningens hjemmeside i 
forkant av Årsmøtet.   
 
Resultatrapport 2020 ble presentert i komprimert form, på fellesskjerm og enkelte 
poster ble forklart spesielt.  2020 var et spesielt år med koronarestriksjoner og cowid-
19 refusjoner. 
 
Balanserapport 2020 ble presentert på fellesskjerm og enkelte poster forklart spesielt.  
En feil ble oppdaget og rettet opp før videre behandling. 
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Regnskap og balanse 2020 – godkjent. 
Kontrollkomitéens rapport  - godkjent 
Revisors beretning – godkjent 
 

 
6. Innkomne saker: 
 Endring av foreningens lover – § 14 b - ungdomsrepresentant  
 Styrets innstilling: 

Ungdomsrepresentantens alder endres fra 18-25 år til 15-25 år. 
Styrets innstilling til ny § 14 b: 

b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
– Sport og rekruttering (nybegynnere, viderekommende, trenere, aktive 
regattaseilere). 
– Regatta (foreningens regattaer, dommere og arrangører). 
– Informasjon og profilering (web, presse og sponsorer). 
– Eiendommer, drift (bygninger, bruk og utleie). 
– Prosjekt (nybygg og større oppgraderinger). 
– Materiell (båter, joller brygger, båthengere). 
– Ungdomsrepresentant, i alderen 15-25 år. 
 
Endringsforslaget – vedtatt 

 
Endring av foreningens lover – § 21 – kontrollkomitéens oppgaver 
Presisering av Kontrollkomitéens oppgaver ved å gi tilgang til foreningens fil-struktur 
for å ha innsyn i styrets arbeid (§21 – 2a). 
Styrets innstilling til ny § 21: 

§21      Kontrollutvalg 
(1)       Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske  rammer. 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi 
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere 
revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som  fremgår av vedtatt instruks.] 

(2) 

a) Kontrollkomiteen skal få oversendt alle relevante dokumenter, herunder; 
innkallinger og saksdokumenter til styremøter, protokoller fra styremøter, 
tilgang til styrets filområde. Kontrollutvalget skal også ha tilgang til alle 
opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for 
å utføre sine oppgaver. 

b) Kontrollkomiteen skal vurdere om styrets medlemmer styrer og forvalter 
foreningens midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent 
forreningsskikk og i overensstemmelse med foreningens vedtekter. 
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c) Kontrollkomiteen skal vurdere om styret gjennomfører Årsmøtets vedtak og 
følger opp dets henstillinger. 

 
Endringsforslaget - vedtatt 

  
7. Fastsette medlemskontingent for 2022 

Styrets forslag: Kontingent for 2022 økes med kr. 50,- for alle typer medlemskap, 
unntatt Sommerleirmedlem og Livsvarig medlem. 
 
Vedtak:   
Styrets forslag for kontingentsatser for 2022 - vedtatt. 
 
De nye satsene er: 
• Kr. 1 100,- Enkeltmedlem voksen  
• Kr.     750,- Enkeltmedlem junior (under 20 år)  
• Kr.     550,- Student/ungdom (opp til 25 år)  
• Kr.        50,-Sommerleirmedlem (opp til 16 år)  
• Kr.      750,-Senior (67 år og opp)  
• Kt.   1 600,-Familiemedlemskap (hovedmedlem + ektefelle/samboer og  barn 

under 20 år)  
• Kr. 20 000,- Livsvarig medlem  
• Kr. 10 000,- Livsvarig medlem, ektefelle  
 

8. Vedta foreningens budsjett for 2021. 
Budsjettforslag for 2021 i komprimert form, var lagt ut på foreningens hjemmeside i 
forkant av årsmøtet.  Styrets leder forklarte litt tallene i oppsettet. 
 
Styrets forslag: Framlagt budsjett for 2021 vedtas. 
Vedtak:  Styrets forslag til budsjett for 2021 vedtatt. 
 

9. Behandling av foreningens organisasjonsplan 
 Ingen endringer i Foreningens organisasjonsplan for 2021. 
 
 
10. Valg 

Valgkomitéens innstilling har ligget på foreningens hjemmeside. 
Styreposisjoner på valg  

• Leder:  Marius Ellingsen  
• 2.nestleder (medlemmer): Tanja Strohhammer (velges for ett år, erstatter 

Marius Ellingsen)  
• Sport og rekruttering: Tarjei Mo Batalden  
• Bygg/eiendom – drift: Hans Jakob Prydz 
• Bygg/eiendom – utvikling: Reidar Berthelsen (velges for ett år, erstatter Knut 

F Ramstad)  
• Ungdomsrepresentant: Erling Poppe Oldervoll  
• Vararepresentant: Christine Walder  
• Vararepresentant: Anniken Murstad 

 
 
Valg: 

 Leder:     Marius Ellingsen – velges for 2 år. 
  Valgt ved akklamasjon 

 
2. Nestleder:    Tanja Strohhammer  

Benkeforslag:  Espen Kuhle 
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Begge kandidater presenterte seg før skriftlig valg via GoPlenum ble gjennomført.  68 
stemmeberettigede registrert for valget.  47 medlemmer stemte.  1 stemme var 
blank.  11 avstod fra å stemme.  
 
 Espen Kuhle valgt til 2. Nestleder med 1 stemmes overvekt. 

 
Styremedlemmer med ansvarsområde: 

 Sportslig/rekruttering:   Tarjei Mo Batalden – velges for 2 år. 
 Bygg/eiendom/drift:    Hans Jakob Prytz  – velges for 2 år. 
 Bygg/eiendom/utvikling;   Reidar Berthelsen  – velges for 1 år 
 Ungdomsrepresentant:    Erling Poppe Oldervoll – velges for 2 år 
 Vara:      Christine Walder – velges for  1 år. 
      Anniken Murstad – velges for 1 år. 
 Øvrige styremedlemmer valg ved akklamasjon. 
 
 Det nye styret består av: 
 Leder:      Marius Ellingsen (2 år) 

1. Nestleder:    Erik Nodeland (1 år) 
2. Nestleder:    Espen Kuhle (1 år) 
Regatta:     Espen Raggan (1 år) 
Sport/rekruttering:   Tarjei Moe Bataalden (2 år) 
Sponsor:     Lars Wilhelmsen (1 år) 
Bygg/eiendom/drift:   Hans Jakob Prytz (2 år) 
Bygg/eiendom/utvikling:   Reidar Berthelsen (1 år) 
Materiell:     Einar Slottan (1 år) 
Ungdomsrepresentant:   Erling Poppe Oldervoll (2 år) 
Vararepresentanter:   Christine Walder (1 år) 

      Anniken Murstad (1 år)   
 
 Kontrollkomité: (to medlemmer og to vara) – velges for 1 år: 
 Valgkomitéens innstilling: 

    Medlem:     Inge Magnar Olerud 
     Medlem:  Bjørn Havsgaard 
      Vara:    Kristine Briså Pollen 
     Vara:  Espen Kuhle –  kan ikke inneha to posisjoner 

    Nytt forslag:   Christian Gundersen erstatter Espen Kuhle 
Alle valgt ved akklamasjon. 
 

 
Rådet: 
To medlemmer skiftes ut hvert år 

 Forslag:   Vidar Utne  -  tar gjenvalg 
Knut Fredrik Ramstad - ny 

 
 Begge valgt for fire år ved akklamasjon. 
   

Valgkomité: (en leder, to medlemmer og en vara) 
Forslag:  Leder:  Erik Poppe 
    Medlem:   Ole Petter Pollen 
    Medlem:   Rune Tønnesen 
    Vara:   Bjørn Hansen 
Alle valgt ved akklamasjon. 

 
Revisorer: 

 Forslag:  Harald Masst - gjenvalg for 1 år 
                       Morten Mero - gjenvalg for 1 år. 
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Begge tar oppdraget for 2021. 
 
 
Det nye styret får fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de 
organisasjoner foreningen er tilsluttet for inneværende år. 

 
 
 
Christian Gundersen takket de av styrets medlemmer som nå går ut av styret, for den jobben 
de har gjort de årene de har sittet i styret. 
 
Påtroppende leder Marius Ellingsen takket Christian Gundersen for den jobben han har gjort 
som leder gjennom 8 år og presiserte at han ville ha behov for råd og støtte i den første 
tiden framover. 

 
 

 
Ordinært, digitalt årsmøte ble avsluttet kl. 22:50. 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
 
 
I etterkant av årsmøtet har det kommet innsigelser fra medlemmer i styret og 
valgkomitéen om at valgene ikke er i samsvar med NIF’s lover med hensyn til 
kjønnskvotering. 
Det nye styret vil undersøke om dette vil få konsekvenser for Bærum Seilforening og 
om det er nødvendig å avholde ekstraordinært årsmøte for å foreta nye valg. 
 
 
 
 
Bærum,      Bærum, 
 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Vidar Utne      Gro Guldahl 

Gro Guldahl (May 31, 2021 15:06 GMT+2)
Gro Guldahl

May 31, 2021

Vidar Utne (May 31, 2021 15:26 GMT+2)

May 31, 2021
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