


Båter 
Brygger 
Annet (dugnad) 

solgt, er nå solgt og BS sitter igjen med nr. 1, nr. 3 og 
nr. 7 av de gule ribene. 
 

 Tyveri fra bryggene – Marius informerte om at det 
har vært tyver på ferde på Sarbuvollen.  Vi har blitt 
frastjålet en 10HK motor og det har vært forsøkt å 
bryte opp hengere med utstyr. 
Styret mener det er klokt å få flyttet hengere og 
utstyr til en sikker vinterlagringsplass.   
 
Vedtak: 
Klassekapteinen for Brett-gruppa får i oppdrag å 
sjekke ut mulig alternativer innenfor rimelig avstand 
og kostnad. 
 

 

Sport: 
Aktiviteter 
Dommere 
Arrangører 

Expressen står nå på land pakket inn for vinteren.  
Erling P.O. er kontaktperson for alt som har med 
båten å gjøre.  Tarjei skal bistå rundt planlegging av 
aktiviteter hvor båten inngår.  Når det gjelder 
vårpuss etc. vil Einar bistå rundt materiell, 
opptak/utsett på etterspørsel fra gruppa, slik at alt 
skal være klart og i orden gjennom sesongen 2022. 
Mål for 2022-sesongen er å få etablert en gruppe på 
minst fire seilere som har planer om å seile 
Expressen sesongen 2022 og kan ta eierskap for den. 
Disse kommer også til å holde voksenkurs. 
 

 
 
Erling 

Regatta: 
 

Høst-Cup er avholdt og regattasesongen i regi av BS 
er med det avsluttet. 
 
NC / NM / OAS 2022  - Klassene må komme opp med 
planer/ønsker for 2022. 
 
Styret var enstemmige i at det ikke søkes om NC/NM 
Optimist for 2022. 
 

 
 

Marked: 
Medlemmer 
Rekruttering 
Sponsorer 
Kommunikasjon 

Medlemskontingent for 2022 – giroer må 
klargjøres for utsending i månedsskiftet 
november/desember.  Gro Elvestad Moe har sagt at 
hun ikke vil ha dette ansvaret, men at hun kan bidra i 
forbindelse med å få medlemsregisteret oppdatert og 
overført til det betalingssystemet foreningen velger. 
 
Vedtak: 
Marius, Tarjei og Espen K. ser på dette og forbereder 
utsendelse av krav om medlemskontingent. 
 

 
. 

Sommerleir: 
 

Rapport fra årets sommerleir.  Rapporten er lagret i 
Dropbox under «Sommerleir». 
Resultatrapporten fra leiren ble gjennomgått og 
tallene forklart og spørsmål besvart  av Gard Jakob 
Ørka.  Sommerleiren har hatt et godt overskudd. 
 
Innspill med tanke på neste års budsjett:  

 
 
 
 
 
 



Hvor pris-sensitiv er deltakeravgiften? 
Lønn til trenere – i utgangspunktet lav, bør vurderes 
med tanke på budsjett for 2022. 
BIR har informert om muligheten til å søke om støtte 
for å kunne gi friplasser. 
 

WakaWaka 

Hovedtrener 
informerer: 
 

  
 

Annet: 
 

BIR – Marius informerte kort fra BIS’s høstseminar: 
Rolfsbukta er nå inne igjen i kommunens planer og 
det er avsatt et beløp for utvikling av området. 
 

 

OAS – styret må vurdere om foreningen skal stille 
med representant i OAS-styret.  Espen K. går nå inn 
som betalt sekretær i OAS og kan ikke stille som BS’s 
representant. 
BS har vært godt representert over flere år og 
foreningen har pr.d.d. ingen aktuell kandidat å 
foreslå. 
 

 
Styret 

Klasse- 
Kapteinene: 

Tur og hav – Hovedaktiviteten er Serieseilaser, 
Doublehandseilaser.  Etter flere år med nedgang i 
antall deltakende båter, ser man nå en svak økning.  
Opplever at det kan være en konflikt mellom T&H og 
Optimist ved bruk av vannspeilet. 
Budsjettet viser at gruppen dekker sine egne 
kostnader og går med et lite overskudd. 
Ambisjon:  først og fremst ta vare på og videreutvikle 
regattaserien.  Rekruttere til seilasene.  Savner et 
bryggeanlegg for sosial omgang etter seilaser. 
Tur og havs presentasjon er lagret i Dropbox. 
 

 

Snipe – Starten på sesongen ble i år, som i fjor, preget 
av koronarestriksjoner.  Da dette ble lettet på kom 
aktiviteten i gang og høsten ble tilnærmet normal 
selv om deltakelsen har vært lavere enn tidligere år.  
For å få opp antall deltakere kan man vurdere å finne 
betalingsløsninger som møter seilernes interesser for 
å delta i regattaer/seilaser.   
Det er mange gode seilere i foreningen.  Ønsker å 
gjøre det attraktivt å delta og hevde seg i serien.   
 
Snipe-gruppen ber BS søke om å få arrangere NM -
2022 i månedsskiftet juni/juli, 30.06-02.07.22.  Det 
forventes utenlandsk deltakelse, som trenger 
overnatting på Ytre. Her må det samarbeides med 
Sommerleiren om bruk av hus. 
Snipe-gruppen må komme tilbake til styret med 
konkret dato for NM-arrangementet, med tanke på 
planlegging og samarbeid med Sommerleiren og 
kommunen. 

 



Snipegruppen ønsker å sette fokus på en 
oppblomstring av Snipe-seiling, og er i dialog med tre 
foreninger i Ytre Oslofjord om å søke EM 2023.   
 
Videre vil Snipegruppen å se på pris og modeller for 
utleie av klubbsnipene i kombinasjon med å delta i 
onsdagsregattaene (en eller flere). 
 

Brett – brettgruppen er en liten gruppe, foreløpig, 
men prøver å legge til rette for aktivitet for unge i 
foreningen.  Gruppen har hatt et årshjul og har klart å 
gjennomføre alle planlagte aktiviteter til tross for 
koronarestriksjoner.   
Det har vært tre grupper: nybegynnere, 
viderekommende og en voksengruppe.  Fokus på 
rekruttering for kommende seilsesong, er noe å jobbe 
mot. 
Budsjett settes opp for kommende sesong. 
Trenere har vært på plass denne sesongen og 
gruppen håper at dette vil være like bra framover.  De 
ønsker at minst en av trenerne skal være en jente. 
Det er søkt Gjensidigestiftelsen om midler til bl.a. 
nybegynnerbrett. 
 

 

 Feva – mange nye seilere denne sesongen og ulike 
aktiviteter har vært gjennomført.  Utstyret er slitent 
og det er et stort behov for utskiftinger.  Fire båter er 
OK, men trenger nye seil.  Fem eldre båter er i dårlig 
forfatning. 
Det er søkt om midler til anskaffelse av nye båter.  
Svar på søknaden forventes i løpet av høsten. 
 

 

Optimist – aktiv gruppe, med mange støttespillere 
rundt klassekapteinen.  Delt inn i nybegynnere, 
viderekommende, regatta og NC. 
Vårsesongen var preget av kanselleringer p.g.a. 
koronarestriksjoner, mens sommer og høst ble 
gjennomført etter planen. 
Vinteraktiviteter for NC og de mest aktive er satt opp. 
NOK’s årshjul for 2022 er nå klar og det er opp til 
styret om det skal søkes om et av arrangementene.   
Optimistgruppens rapport er lagret i Dropbox. 
 

 

Leder informerte om Strategisamlingen.  Agenda og 
dato for samlingen kommer etter neste styremøte 
(02.11.21).  
 

 

Styret ba alle klassekapteiner rekruttere foreldre til å 
stille opp som frivillige i ulike posisjoner når 
foreningen skal ha arrangementer etc. 
 

 
Alle Klasse-
kapteiner 

Innspill til Årsmelding 2021 – alle Klassekapteiner 
ble oppfordret til å gjøre klar sine innspill til 

Alle Klasse-
kapteiner. 






