03.11.2020

Referat årsmøte 2020
Sted: Lokalet, Liaveien 13, Hvasser, fredag 30. oktober 2020 kl. 19:00
Totalt 26 til stede, hvorav 26 stemmeberettigede medlemmer.
Saksliste:
0. Åpning ved Tom Christian Mortensen
a. Godkjenning av innkalling
i. Godkjent
ii. Et medlem, Corie Hansen, har ikke mottatt innkalling. Grunnen er at innkalling kun
ble sendt pr. epost og kunngjort på nettsidene. Iht. retningslinjer for årsmøter fra NIF
er innkalling pr. epost tilstrekkelig, men Styret skal notere seg ønsket for årsmøtet
2021.
b. Godkjenning av saksliste/dagsorden
i. Ingen innsigelser
c. Valg av
i. Møteleder: Trine Øyen- valgt enstemmig
ii. Referent: Lise Horntvedt - valgt enstemmig
iii. To til å underskrive referatet – valgt enstemmig
1. John Lotherington
2. Ulf. T. Ulriksen
1. Årsmelding
Trine Øyen gikk gjennom årsmeldingen 2020. En kommentar fra Espen Stokkeland knyttet til
setningen «Foreningens 3 utleieplasser ved «ytre brygge» har vært utleid hele sesongen, og dekker
behovet». Espens kommentar gikk på at behovet ikke er dekket, spesielt er etterspørsel etter
båtplass stor blant Ynglingene. En kommentar om trykkfeil ang. antall Færdersnekker som har
deltatt på mer enn 2/3 av seilasene. I årsmeldingen står det 3, rett tall skal være 2. Ellers ingen
spørsmål eller kommentarer. Årsmelding tatt til etterretning.
2. Regnskap
Gunnar Fredriksen redegjorde for regnskapet og balanse 2020 og Øistein Aasgaarden leste opp
revisors beretning. Ingen spørsmål.
Enstemmig vedtatt.
3. Innkommende saker
•

Fra Øistein Aasgaarden: Endring av klassevedtektene for færdersnekkene, det gis tillatelse for
færdersnekkene til å montere vindu i fokk og storseil. Forslag gjort tilgjengelig i forkant.
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Vedtak: Vedtatt med 2/3 flertall - styret ved Målekomiteen får fullmakt til å utarbeide regler for
utforming av vinduene.
•

Fra Stein Knardahl: Forslag til fire nye regattaløp:
1A. Start – 2S – 3B – 9B – Mål
1B. Start – 9B – 2S – 3B – Mål
2A. Start – 2S – 3B – 7B – Mål
2B. Start – 7B – 2S – 3B – Mål
Forslag gjort tilgjengelig i forkant.
Vedtak: Vedtatt

•

Fra Arne Huser: Økt antall Ynglingseilere som står ansvarlig på startbua og vaffelsalg. Forslag
gjort tilgjengelig i forkant.
Styrets innstilling: Startkomiteen tar med seg disse innspillene videre for planlegging av neste
sesong.
Innspill på at startere kan få tilbud om opplæring i startprosedyre og ansvaret på bua før
sesongstart.
Vedtak: Ikke vedtatt - Årsmøtet støtter Styrets innstilling.

•

Fra Arne Huser: Alle seilaser bør være tellende for Færdersnekker, og øke antall strykninger.
Forslag gjort tilgjengelig i forkant.
Styrets innstilling: Styret tar med seg disse innspillene videre for planlegging av terminlisten for
neste sesong.
Medlemmene er delt, noen synes det er fint med det systemet vi har nå. I år var det f.eks. 3
regattaer som ikke var tellende. Andre medlemmer støtter forslaget.
Vedtak: Ikke vedtatt - Årsmøtet støtter Styrets innstilling.

•

Fra Arne Huser: Opprettelse av en komite for bevaring av Færdersnekkene og sikre rekrutering
til seilasene. Forslag gjort tilgjengelig i forkant.
Styrets innstilling: Støtter engasjementet for å øke deltagelsen i Færdersnekker.
Rekrutteringsgruppen vi har i dag bør fortsette arbeidet med å motivere folk til å delta på
seilaser.
Arne forklarte nærmere hva han mente med forslaget. En gruppe, underlagt Færder
Seilforening, som f.eks. kunne kalle seg Færdersnekkens Venner kan etableres. Gruppen har
fokus på bevaring av båtene som et kulturminne, kommunisere med snekkeeiere som trenger
hjelp til å bevare båten de eier og formidle informasjon om Færdersnekka i kommunen og
eksternt. Ulf Ulriksen stiller som medlem av en slik gruppe.
Ingen vedtak: Forslaget trukket - Arne og Ulf jobber med dette videre for neste sesong.
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•

Fra Yngling gruppa ved Espen Stokkeland: Starttidspunktet på lørdager og søndager sesongen
2021 blir kl 15 (Unntak av Bustein Rundt som går kl 11). Forslag gjort tilgjengelig i forkant
Styrets innstilling: Styret foreslår at vedtak fra Årsmøte 2019 består: «Årsmøtet gir styret
fullmakt til å fastsette tidspunkter for regattastart».
Vedtak: Ikke vedtatt - Årsmøtet støtter Styrets innstilling.

•

Fra Lise Horntvedt: Utdeling av vandrepokaler underveis i sesongen på brygga istedenfor på
årsmøtet. Forslag gjort tilgjengelig i forkant.
Vedtak: Ikke vedtatt -

4. Styrets saker
•

Representasjon i Færder Idrettsråd:
Årsmøtet i Færder Seilforening gir styret i foreningen fullmakt til å velge/oppnevne medlemmer
til div. grupper og spesielle oppgaver, herunder representanter til kretsting, idrettsråd mv., jfr.
(NIFs lovnorm) / Lover for Færder Seilforening, § 18, 1, c.
Vedtak: Vedtatt

•

Gravering av Vandre Pokaler dekkes av Færder seilforening
Enighet om at dette er et godt forslag, men at pokaler som har bestemmelser i sine statutter
som motsier dette, unntas.
Vedtak: Forslag trukket - Styret innhenter pristilbud på samlet gravering for alle pokaler

•

Tilleggssetning i seilingsbestemmelsene under 2. Registering:
«Alle båter som melder seg på med minst én om bord med medlemskap i en seilforening kan
delta. Vandrepokal kan bare vinnes av de som følger pokalens statutter.».
Vedtak: Vedtatt

•

Forslag til forandring i klassevedtekter for Færdersnekke, regel 5.1:
«Fokkestag og vanter skal festes på tradisjonell måte, (kjetting, wire, sjakler, tausurring og
tradisjonelle strekkfisker). Taljer/ blokker tillates ikke. Fokkens nederste festepunkt i forliket
kan ikke heves mer enn maksimalt 5 cm over festepunktet til forstaget. Forliket på fokken må
festes i forstaget og kan ikke kjøres «flying», dvs. uten noe annet festepunkt enn øverst og
nederst i forliket.»
Vedtak: Vedtatt med 2/3 flertall

•

Innspill fra Tore Marthinsen om at Styret bør følge opp vedtak fra årsmøtet 2019 der styret gis
myndighet til å utarbeide detaljerte regler for stipend iht. intensjonen med ordning og dele
disse med medlemmene. Nytt styret tar tak i dette.
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5. Fastsettelse av kontingent
Styret anbefaler å justere kontingenten fra 350,- pr år til 400,- pr år.
Vedtak: Vedtatt
6. Budsjett
Gunnar Fredriksen redegjorde for budsjettet for 2021.
Enstemmig vedtatt.
7. Valg
Valgkomiteen, ved Ulf Ulriksen, redegjorde for hvem som var på valg:
Nestleder: Tom Christian Mortensen – tar gjenvalg
Kasserer: Gunnar Fredriksen – tar ikke gjenvalg
Styremedlem: Ingar Gjertsen – tar ikke gjenvalg
Styremedlem: Trond Jensen – tar gjenvalg
Varamedlem: Wiggo Ryhjell – tar gjenvalg
Valgkomiteen har bestått av Ulf Ulriksen, Sissel Karlsen og Arnt Erik Holter.
Avstemming:
Tom Christian Mortensen enstemmig gjenvalgt som nestleder.
Trond Jensen enstemmig gjenvalgt som styremedlem.
Wiggo Ryhjell enstemmig gjenvalgt som varamedlem.
Trond Aas og Arne Huser enstemmig valgt som nye styremedlemmer.
Styret består etter valget av:
Leder Trine Øyen (1 år)
Nestleder Tom Christian Mortensen (2 år)
Kasserer Trond Jensen (2 år)
Sekretær Lise Horntvedt (1 år)
Styremedlem Espen Torgersen (1 år)
Trond Aas (2 år)
Arne Huser (2 år)
Varamedlem Wiggo Ryhjell (2 år)
Varamedlem Turid Bomnes Lotherington (1 år)
Revisorer: Øistein Aasgaarden og Arnt Erik Holter
8. Premieutdeling
Trine Øyen og Gunnar Fredriksen delte ut premier.
Sammenlagtvinner Færdersnekker: FS 19 – Tore Marthinsen
Sammenlagtvinner Yngling: NOR 414 – Espen Stokkeland
Vandrepokaler/FS:
Erling Fredriksens minnepokal: FS 19 – Tore Marthinsen
Larvikpokalen: FS 19 – Tore Marthinsen
Holtekjærtrofeet: FS 2 – Gunnar Serck-Hansen
Sandøsundpokalen: FS 37 – Arne Huser
Fredhøis vandrepokal: FS 2 – Gunnar Serck-Hansen
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Røssesundpokalen: FS 19 – Tore Marthinsen
Alf Andreassens minnetrofé: FS 19 – Tore Marthinsen
Busteinpokalen: FS 37 – Arne Huser
Mannskapspokalen: FS 19 – Kjell Aarø
1.Premie for god deltagelse i samtlige seilaser FS:
FS 2 – Gunnar Serck-Hansen/Stein Knardahl
Deltakerpremie (for deltagelse i minst 2/3 av seilasene) FS:
FS 19 – Tore Marthinsen
FS 37 – Arne Huser
Mannskapspremie FS (for deltagelse i minimum 5 seilaser hvorav flertall som mannskap):
Toril Elle – FS 2
Stein Knardahl – FS 2
Jack Andreassen – FS 19

Etter premieutdeling ble Gunnar Serck-Hansen utnevnt til æresmedlem av Færder Seilforening. Trine Øyen
presenterte utnevnelsen.
I tillegg fikk Gunnar Fredriksen og Ingar Gjertsen blomster, isbøtte og applaus som takk for mange års
innsats i Styret i Færder Seilforening.
Årsmøtet takket Styret for et vel gjennomført møte.
Årsmøtet ble takket av fra møteleder.
Referatet er godkjent og underskrevet av:

--------------------------------John Lotherington

--------------------------------Ulf T. Ulriksen
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