Årsmøte
Innherred seilforening

Backlund 08.03.2018

Sakliste til årsmøte for Innherred Seilforening
Sted: Backlund hotell, Levanger
Tid: 08.03.2018 kl 1900
Sak 1 Konstituering
 Godkjenning av innkalling
 Valg av møteleder
 Valg av referent
 Valg av to til å signere protokollen
Sak 2 Årsberetning
Sak 3 Regnskap
Sak 4 Fastsettelse av medlemskontingent (for tiden kr 300)
Sak 4 Budsjett
Sak 5 Valg
 Styremedlemmer velges normalt for to år.
 Valgkomiteens innstilling til styre for 2018
o Sekretær: Mina Rudi (Ikke på valg).
o Kasserer: Kristian Sundal (Ikke på valg).
o Webansvarlig Fredrik Iansen Lund (På valg for to år)
o Styremedlem 1: XX (På valg for et år).
o Styremedlem 2: Angela Kuemmel (På valg for to år).
o Styremedlem 3: Ståle Norum (På valg for to år).
 Leder velges hvert år. Valgkomiteens innstilling: Ståle Norum
 Revisor. Valgkomiteens innstilling Sigvard Gilstad
 Valgkomite. Innstilt: Erling Gjevik og Svein Aasan
Sak 6 Innkomne saker
 Ingen saker er ankommet styret for behandling av årsmøtet.
Sak 7 Premieutdeling
 Klubbmesterskap vår
 Klubbmesterskap høst
Info/Underholdning :
 Grønlandsturen som endte på Island.

2

Årsberetning 2017 ISF
1. Styret:
Styret i Innherred Seilforening (ISF) har i 2017 hatt følgende sammensetning:







Leder: Ståle Norum
Nestleder: Torbjørn Skei
Kasserer: Kristian Sundal
Sekretær: Mina Rudi
Styremedlem: Angela Kummel
Webansvarlig: Fredrik Iansen Lund

2. Aktiviteter:
Det er gjennomført 8 styremøter siden forrige årsmøte. Styrets oppgave er å fremme
og å legge til rette for aktivitet rundt seilsporten i Innherred. I tillegg er styrets
oppgave å gjennomføre de tiltak som blir vedtatt på årsmøtet i ISF. Styret er ISF sin
representant i Trøndelag Seilkrets, og har et ansvar for å koordinere aktivitet med
andre seilforeninger i kretsen og igjennom kretsen. Styret har ansvar for å være
ISF’s stemme inn til båtforeningene som administrerer våre medlemmers respektive
hjemmehavner på Innherred.
I året som har gått har aktiviteten i Innherred seilforening i hovedsak dreid seg om
gjennomføring av seilaser på onsdagene. Hovedparten av seilasene ble gjennomført
med felles start på signal utenfor Røstad. To av seilasene ble gjennomført som
Klubbmesterskap. Det ble gjennomført en turseilas til avtalt destinasjon. Angela
inviterte oss til sin hytte på Ytterøya. Takk til Angela for godt vertskap.
Nytt av året var ISF sitt engasjement under gjennomføringen av Falstadregattaen.
Ekne småbåthavn ønsket hjelp av ISF i gjennomføringen av regattaen som en del av
et større arrangement på havna i Ekne, Maritim dag. Arrangementet var helt i tråd
med ønsket fra seilkretsen om å sørge for mer aktivitet på land i forbindelse med
regattaer. Arrangementet var en stor suksess med mange besøkende båtskuere.
Våre RS joller ble gjort disponible for de som ville prøve seg på litt mindre format.
Totalt 10 storbåter deltok på regattaen, som ble gjennomført som baneseilas. Dagen
ble avsluttet med øl-smaking og mat til god musikk.
Ytterøya rundt 2017 ble i år arranger første helg i september. YR 2017 var også
denne gangen en del av Midt-Norsk seilcup. Deltakelsen var på hele 25 båter. Været
var som normalt under Ytterøya rundt, og vi valgte å kjøre avkortning ved staken på
sørsiden av øya. Rammen for helgen vår også denne gangen Dampskipsbrygga i
Levanger. Før seilas inviterte vi deltakerne på vafler og kaffe til skippermøtet. Dagen
ble avsluttet med mat, premieutdeling og festivitas både inne og ute på brygga i det
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strålende været. Nytt av året var at alle seilte med NOR rating. Dette fikk vi til i
samarbeid med Riggmaster som bidro med måler som gav alle deltakerne ratingtall
før seilasen. Styret erfarte at denne løsningen ble godt mottatt at deltakerne. Styret
vil jobbe for at vi viderefører denne ordningen også til årets arrangement.
Premieringen ble delt opp i stor og liten klasse.
Midt-Norsk seilcup besto i 2017 av totalt 4 seilaser, Saltøya rundt, Halten Ocean
Race, Ytterøya rundt og Høstseilasen i Beistadfjorden. Denne gangen var det
Cantomar fra TSF som tok med seg pokalen. Styret vil i 2018 jobbe for at også
Falstadregattaen blir en del av Midt-Norsk seilcup. Signalene fra styret i kretsen er
positive. Kretsen mener at en løsning med 5 regattaer i Midt-Norsk seilcup hvor det
er mulighet for å stryke en fra sammendraget vil være en god løsning.
ISF fikk i 2017 tildelt økonomisk støtte fra Trøndelag Seilkrets for å gjennomføre
seilkurs for barn/ ungdom. Tiltaket ble ikke gjennomført i 2017, men styret har
målsetting om å få gjennomført kurs på Ekne i samarbeid med seilbåtkollektivet og
en innleid instruktør fra kretsen i løpet av vårsesongen 2018. Som et ledd i dette har
ISF vært i kontakt med Beitstadfjorden seilforening med spørsmål om å låne deres 3
RS Feva joller i tillegg til våre egne 2 til gjennomføringen.

3. Handlingsplan
Rekruttering


Styret må i 2018 fortsette arbeidet med å få alle eiere av seilbåter og alle som
interesserer seg for seiling i vår region inn som medlemmer slik at de kan ta
del i informasjonen og aktivitetene vi markedsfører og gjennomfører.

Utvikling av seilsporten


Styret må i 2018 fortsette arbeidet med å planlegge og gjennomføre seil kurs
for barn og unge på Ekne.

Aktivitet




Styret må i 2018 fortsette arbeidet med å utvikle onsdagsseilasen i tråd med
ønsker fra medlemmene. Miksen av trening med og uten tidtaking,
klubbmesterskap og rene turer har vist seg å være en god løsning.
Styret må i 2018 fortsette samarbeidet med Levanger Kommune om bruk av
Eidsbotn til jolleseiling.

Sportslige aktiviteter
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Styret må i 2018 fortsette arbeidet med å skape aktivitet rundt våre to
regattaer. Målet må være å få storparten av båtene i foreningen ute på sjøen
under både Falstadregattaen og Ytterøya rundt 2018.
Styret må i 2018 fortsette jobben med å få Falstadregattaen inn som del av
Midt-Norsk seilcup.

Levanger 28.02.2018

Ståle Norum

Kristian Sundal

Torbjørn Skei

Sign

Sign

Sign

Mina Rudi

Angela Kuemmel

Fredrik Iansen Lund

Sign

Sign
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