Referat fra styremøte – 2. mars 2021
Digitalt møte

Tilstede:
Forfall:
Referent:

Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan,
Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Einar Slottan, Sander
Kjendbakke, Erik Lia, Ulrik Sandvig
Hans Jakob Prydz, Knut Fredrik Ramstad,
Marianne M. Solbakken

Innkalling:
Saksliste i Trello og oppdateres med egne saker fram til styremøtet.
Referat forrige styremøte:
Godkjent.
Innkommen post / e-post:
Legges i dropboks fortløpende.
Utgående brev/e-post:
Arkiveres i dropboks av den som sender.
Status/orienteringssaker:
Økonomi:
Resultatrapport pr.02.03.21 viser at likviditeten er
Økonomirapport
god. Kasserer har av personlige grunner, ikke hatt tid
Likviditet
til å sette seg inn i hva som ligger bak tallene.
Avvik - budsjett

Regnskap 2020 – arbeidet med å få satt opp
regnskap og gjort dette klart for årsmøtet,
påbegynnes nå og skal etter planen være klart før
påske.
Rolfsbukta:

Rolfsbukt-komitéens styremedlem trekker seg Christian orienterte styret om at Knut Fredrik
Ramstad har varslet valgkomitéen og foreningens
leder om at han trekker seg fra styret:
«Jeg trekker meg som styremedlem i Bærum
Seilforening ved årsmøte i 2021.
Det er planlagt møter med Bærum Kommune om
seilsportsenteret på Rolfsbukta i løpet av februar som
jeg akter å gjennomføre og avlevere status til styret og
veien videre.
Opplever at styrets arbeid har endret kurs og opplever
at tonen i styremøtene ikke er det beste - Det har
dannet seg grupperinger som gjør styrets arbeid
fragmentert og ikke er der for seilernes beste etter min
mening.»

Erik N.

Knut Fredrik vil gjennomføre møter med Bærum
kommune og OBOS og lage et sluttdokument som
andre kan ta videre, i arbeidet med å få etablert
Bærum seilforening i Rolfsbukta. En ny representant
med ansvar for Rolfsbukta-saken må på plass etter
årsmøtet.
Utleie:
Booking/belegg
Reparasjoner og
vedlikehold

Materiell:
Båter
Brygger
Annet (dugnad)

Sport:
Aktiviteter
Dommere
Arrangører

Nøkler og kodelås – foreningen har mange nøkler
«på avveie» og diskuterte muligheten for å montere
kodelås. Kodelås på hoveddøren vil gjøre det enklere
for utleieansvarlig å administrere utleieforholdene.
Når det gjelder tilgang via andre utvendige dører, må
tilgang på vann på bryggen løses, slik at dette kan
skrus på av leietakere på bryggene uten at disse må
inn i kiosken.
Kort orientering:
Båter kommer.
Oppussing av rib’ene går sin gang.
Bryggene – utbedringer er igangsatt og ferdigstilles i
løpet av mars.
Tilhenger – Optimisthenger – tanker rundt salg og
kjøp av ny; 6’er henger optimist selges i bytte mot
anskaffelse av en ny 6’er henger med plass til båter
og rib.
Sonaren selges og midlene legges i innkjøp av 6’er
hengeren.

Espen R.

Einar

Bretthengerne – 4 hjul ble i vinter stjålet. Nye hjul
med låsebolter anskaffes. Christian innhenter
pristilbud og bistår ved innkjøp av nye hjul.

Christian

Påmeldingene til alle kurs åpnes nå som normalt.
Eventuelle koronatilpasninger gjøres senere.

Tarjei

Dommer-/arrangørsamlinger – Espen og Tarjei ser
på muligheten for å få satt opp et
erfaringsutvekslingprogram mellom gamle og nye.
Ressurspersoner til våre ulike arrangementer –
Espen ønsker innspill på frivillige, navn på personer
som kan settes opp i en ressursbank.

Regatta:

Seilreglement 2021-2024 er innkjøpt og fordeles til
dommere og arrangører. Det tilbys et kurs, med
Espen Kuhle, for gjennomgang av det nye
reglementet 16.03 i Bruksveien, hvis mulig å
gjennomføre et fysisk møte, alternativt blir det en
digital samling.

Marked:

Medlemskontingenten for familiemedlemskap ble

Espen/Tarjei

Medlemmer
Rekruttering
Sponsorer
Kommunikasjon

sendt ut 01.03.21. Dagens faktureringssystem er
klubben lite fornøyd med og man ser på alternative
løsninger.
Hold havet rent – i mange sammenhenger kan det
være klokt å vise til at Bærum seilforening er
sertifisert. Tarjei tar ansvar for å få sendt
inn/registrert nødvendige opplysninger for
sertifisering.

Marius

Tarjei

Forsikringer til medlemmer – Winterbergh
forsikring ønsker å tilby forsikringer til foreningens
medlemmer. Dette er et «on invitation» opplegg, og
interesserte må godkjennes før tilbud evt. blir gitt.
Effekter til medlemmer / Klubbkolleksjon – tilbud
på et passende utvalg innhentes og priser etc.
sammenlignes og vurderes, før styret blir forelagt et
forslag.
Skagen Race:

Kort orientering fra Lars:
All planlegging og forberedelse går foreløpig som
tidligere år, med planlagt start fra Holmestrand i Kr.
Himmelfartshelgen.
Notice of race er under utarbeidelse og vil bli
publisert i egnede kanaler.
En plan B er regatta fra/til Holmestrand den samme
helgen. Selve Skagen Race vil da bli utsatt og er satt
opp som arrangement i dagene 19.-22. august 2021.

Sommerleir:

Budsjettøkning – Sommerleiransvarlige ber om å få
øke budsjettet med kr. 58.000,- for å kunne utvide
sommerleirkolleksjonen med tanke på videresalg til
deltakere. Søknaden begrunnes med at salg av
effekter vil gi en inntekt som dekker utgiftene og gir
et overskudd til foreningen.

Marius / Lars

Vedtak:
Styret godkjenner innkjøp av effekter som beskrevet i
søknaden. Bærum seilforenings logo må komme klart Christian
fram på de produktene som skal profilere
Lars
sommerleiren. Design på trykk og profilering skal
godkjennes av styret før trykk/bestilling. Christian
har ansvar for å følge opp dette sammen med Lars.
Hovedtrener
informerer:
Annet:

Støtte til Dommerkurs i regi av NSF – Morten Mero
søker foreningen om økonomisk støtte kr. 1.000,- for
dette kurset. Han sier i søknaden at han vil bistå ved

regattaer/arrangementer i foreningens regi med
unntak av IF-klassen.
Vedtak:
Morten Mero innvilges støtte med kr. 1.000,-.
Møter i krets / forbund:
NSF
Seilting – 13.03 21 representanter: Christian, Marius
og Hedevig (med Marianne som reserve) er påmeldt
det digitale arrangementet.
BIR

Årsmøte 2021 – 16.03.21 her stiller Marius, Erik N.
og Hedevig. Marianne melder på.

Møtekalender:
Neste møte:
Onsdag 7. april 2021 - kl. 19:00 (mest sannsynlig digitalt)
Forberedelse til Årsmøte 2021.

