Årsmøtet 2022: Innkomne forslag og saker
Til behandling under sakslistens punkt 6 – innkomne forslag og saker.

Forslag 1: Endring av foreningens lover
Fremmet av: styret

Styret foreslår å redusere størrelsen på styret, og være tydelig på å legge ansvaret for finansiering
ved søknader om finansiell støtte fra tredjepart til 2. nestleder, i tillegg til informasjon til
medlemmer. Styret foreslår å legge ansvaret for sponsoravtaler hos hele styret, fordelt på hver
enkelts ansvarsområde. Styret kan også selv plassere en større del av sponsoransvaret hos et
styremedlem som kan samarbeide med ressurser i og utenfor styret.
Forslag til vedtak:

Lovenes § 16, nummerert liste punkt 14, bokstav a og b endres som følgende:
Nåværende tekst, med forslag til
endringer

Forslag til ny tekst

a. Styre med leder, 1. nestleder (økonomi), 2.
nestleder (medlemmer/informasjon)
Leder, 1 og 2 nestleder velges for 2 år.

a. Styre med leder, 1. nestleder (økonomi), 2.
nestleder
(medlemmer/informasjon/finansiering)
Leder, 1. og 2. nestleder velges for 2 år.

Om leder har sittet i 2 perioder (4
sammenhengende år) må leder velges på
nytt hvert år. Om valget på ny leder
kommer samtidig som 1 nestleder velges
leder kun for ett år.
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.
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Om leder har sittet i 2 perioder (4
sammenhengende år) må leder velges på
nytt hvert år. Om valget på ny leder
kommer samtidig som 1. nestleder velges
leder kun for ett år.
b. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
• Sport og rekruttering (nybegynnere,
viderekommende, trenere, aktive
regattaseilere).
• Regatta (foreningens regattaer,
dommere og arrangører).
• Eiendommer, drift (bygninger, bruk og
utleie).
• Prosjekt (nybygg og større
oppgraderinger).
• Materiell (båter, joller brygger,
båthengere).
• Ungdomsrepresentant, i alderen 15-25
år.

Støtt Bærum Seilforening når du tipper, send SMS:
GRASROTANDELEN 979554257 til 2020 eller oppgi
organisjonsnummeret til din kommisjonær. Da mottar
Bærum Seilforening 5% av det du tipper for.

Forslag 2: Endring av foreningens organisasjonsplan
Fremmet av: styret
Styret foreslår at det opprettes en materiellkomite, ledet av styremedlemmet med ansvar for
materiell.
I materiellkomiteen skal alle klassekapteiner sitte, eventuelt selv utnevne en representant for
klassen med ansvar for materiell. Materialforvalter velger for øvrig komiteens medlemmer.
Formålet er å formalisere en deling av ansvaret for foreningens materiell til de ulike gruppene. Styret
mener materialforvalteroppgaven er for stor å tillegge én person, og ønsker med dette å sørge for at
flere tar større eierskap til materiell som båter, brett, seil, sikringsbåter, brygger og boder.
Forslag til vedtak:
Det opprettes en materiellkomite, med materialforvalter som leder. Klassekapteiner eller deres
representant er medlemmer i komiteen. Materialforvalter utnevner øvrige medlemmer.

Forslag 3: Økning av låneramme
Fremmet av: styret
Formål:
Investere i nødvendig materiell og gi styret en fleksibilitet når likviditeten vanligvis er stram i
perioden oktober-desember.
Bakgrunn:
Foreningen tok opp et lån på kr 500 000 juni 2019. Per 31.12.2021 er det kr 249 950 utestående på
lånet. Ved utgangen av mars 2022 er utestående lån omtrent kr 225 000.
Styret ber om tillatelse på å øke låneopptaket til kr 800 000.
Lånet er sikkerstilt med pant i foreningens investering i rentefond.
Låneopptaket skal primært brukes til investeringer slik framlagt i investeringsbudsjettet til årsmøtet.
Sekundært skal det brukes for å håndtere en kortsiktig, stram likviditetssituasjon som
erfaringsmessig oppstår fra oktober til desember.
Dette fører til at avkastningen på kr 569 000 fra fondene blir stående.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke lånerammen til kr 800 000, og innhente best mulige
lånebetingelser.
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