


Dette ble kort diskutert på styremøtet, og Marius 
konkluderte med at Bærum Seilforening vil informere 
nødvendige instanser om utfallet av valget slik at det 
valgte styret kan få arbeidsro fram til årsmøtet for 
2022, og det ikke blir nødvendig å kalle inn til 
ekstraordinært styremøte for å foreta nytt valg.  
Dette fikk han medhold for i det nye styret. 
 
Valgkomitéen vil bli bedt om å starte prosessen med 
å rekruttere kvalifiserte kandidater inn i nødvendige 
posisjoner, allerede nå.  Presentasjonene av aktuelle 
kandidater bør gjøres kjent for medlemmene i god tid 
før årsmøtet i 2022. 
 

Økonomi: 
Økonomirapport 
Likviditet 
Avvik - budsjett 

Likviditetsoversikt og Resultatrapport ble lagt ut i 
Trello et par timer før styremøtet.  Erik N. ga en kort 
redegjørelse om foreningens økonomi.  Budsjettet er 
godkjent av årsmøtet.  Det gjenstår å få det 
periodisert. 
Det meste av inntekter har kommet inn, mens 
utgiftene fortsetter å løpe gjennom sesongen.   
Den økonomiske situasjonen pr.d.d. tilsier at det må 
kjøres en streng og kontrollert linje framover.  Alle 
utgifter skal godkjennes av ansvarsperson for det 
aktuelle området. 
 

 
 

Utleie: 
Booking/belegg 
Reparasjoner og 
vedlikehold 

Utleiesituasjonen ser nå ut til å kunne bli enklere 
med forventede lettelser i koronarestriksjonene. 
 

 
 

Søppelhåndtering -  Hans Jakob har innhentet et 
pristilbud fra Norsk Gjenvinning, som var rimeligere 
enn prisene i avtalen vi hadde med RagnSells.  
RagnSells justerte sitt pristilbud og vi har nå inngått 
ny avtale for søppelhenting.   
Det ble diskutert hvilken ordning som ville fungere 
best; tilkalling ved behov eller fast henting? 
Kostnadsmessig sparer vi mest på å bestille henting 
ved behov.  Vår utfordring er badegjestene og andre, 
som bruker våre containere enten de er låst eller 
ikke. 
 

 

Utleierefusjon leieforhold Bruksveien –  
 har bedt om refusjon for avbestilt 

leieforhold, selv om fristen for avbestilling med full 
refusjon, ikke er overholdt.   
 

Vedtak: 
Leien refunderes i dette tilfellet, med begrunnelse i at 
det skal arrangeres regatta samme helg. 
 

 

Materiell: 
Båter 
Brygger 

Arbeidet med å ta vare på utstyr og skifte ut det som 
er slitent, går sin gang.   
 

 





                       
Alle møter starter kl. 19:00. 
 
 




