STAVANGER
ROLF JOHANSEN

SEILFORENING

ÅRSMØTET 2016

En aktiv og veldrevet seilforening

UTEN DRAMATIKK: I alt 58 medlemmer av Stavanger Seilforening var
samlet til årsmøte i Victoriasalen.

Stavanger Seilforening
gjennomførte sitt årsmøte 9.
februar på Victoria Hotel i
Stavanger.

Innsatsprisen for 2015 gikk
til to personer som begge over
flere år har særmerket seg
nettopp med innsats og engasjement utover det man kan
forvente:
Knut Tore Fjon - jollepappa til to med stort hjerte for
jolleseiling i Stavanger Seilforening.
Knut Tore har gjennom
mange år vært «krumtappen»
for rekruttering, trening, og
regatta for foreningens barn
og juniorer. Hans innsats har
vært helt avgjørende for resultatene dette miljøet har nådd
de senere årene. Etableringen
av store jollearrangementer,
NC-er og StorNM, som har
høstet stor nasjonal anseelse,
kan i stor grad tilskrives Knut
Tores innsats. Foreningen takker for stor innsats.
Hans G. Sørensen - våre

EGEN KONTROLLKOMITÉ. Foreningen vedtok i forrige årsmøte
å opprette en egen Kontrollkomité. Dette skjedde i samsvar
med NIFs lover. Komitéen består av to erfarne medlemmer.
Den ene av disse, Per Lund,
fremla komitéens første årsrapport på Årsmøtet. Komitéens formål er å påse at foreningens innkjøp utføres, og
regnskap føres, i henhold til
vedtatte regler og rutiner. Vi-

dere skal komitéen vurdere om
styre og tillitsvalgte har fulgt
opp tilfredsstillende i henhold
til vedtatt handlingsplan gjennom året.
Heldigvis kunne komitéen
gi foreningen godt skussmål
for gode innkjøps- og regnskapsrutiner, og for oppfølging
av handlingsplan. Det er generelt betryggende for foreningens medlemmer at arbeidet
blir gjennomgått og vurdert
på årlig basis av tillitsvalgte
medlemmer som har dette som
dedikert oppgave og ansvar.
INNSATSPRISEN FOR 2015. Mot
slutten av årsmøtet delte styret ut den tradisjonelle innsatsprisen. Prisen går til medlemmer av foreningen som har
utvist ekstraordinært stort engasjement og arbeidsinnsats i
gjennom året som har gått.

MEDLEMSKONTINGENT OG HAVNEAVGIFT

LANGØY – FINESTE PLASSEN I RYFYLKE

Det er den tiden på året da foreningen sender faktura for medlemskontingent, havneavgift og eventuell leie av bod. Fakturaene sendes i dag vanligvis som epost, og de fleste skal ha
mottatt sin faktura når dette leses.
Dersom du ikke har fått faktura må du snarest kontakte
driftssjefen for å avklart dette.
Vær oppmerksom på at medlemmer som ikke betaler medlemskontingent blir, etter en tid, strøket som medlem. Dette
skjer i henhold til regler fra NIF. Andre former for utestående
følges opp på ordinær måte.

Når det går mot start på seilsesongen, går det også mot
åpning av Langøy for sesongen. Vi vil forsøke å sette på
vann i løpet av påsken, og
det skal være nok av ved for
de som vil samles i peisestuen
hvis det blir kaldt.
Mye av arbeidet på Langøy
må gjøres på dugnad, så det
blir satt opp en dugnad i vår
der vi kan reparere skader etter vinterstormer og fortsette
oppgraderingene.
I år skal vi fortsette på oppgraderingsarbeidet som har
blitt gjort på Langøy de siste to

PROGRAM FOR VINTER/VÅR 2016
5. og 7. april
9.–10. april
13. april
19. april
30. april
3. mai
21.–22. mai

Dugnad havn
Vårspretten, joller
Expressklubben temamøte
Start vårserie, joller
Dugnad Langøy
Dugnad havn
NC optimist
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årene. Foruten å fullføre arbeidet med de nye flytebryggene
vil vi se på hvordan gangveien
mellom hovedkaien og flytebryggene kan bli sikrere. Det er
også forskjellige mindre prosjekt på gang – følg med og se
om det skjer noe nytt!
Noe har allerede skjedd i
vinter – Langøy er nå fritt for
plantet granskog! En annen

alles hjelpende hånd. Som
medlem i foreningen stiller
Hans opp for de fleste medlemmer individuelt, og for foreningen spesielt, langt utover
det som kan forventes.
Hans er en erfaren fagmann innen båtbyggerfaget.
Hans kunnskap og erfaring
med båter og tekniske løsninger i havnen har vært til stor
nytte for foreningen gjennom
mange år. Ikke minst er hans
nærmest konstante tilstedeværelse svært nyttig. Hans
kjenner knapt til betydningen
av ordet NEI, og balansen mellom fakturerbar omsetning i
bedriften og ren hjelpsomhet
er til tider en utfordring som
han ofte ikke tolker i sin favør. Han er en sosial og glad
dugnadsyter for oss alle. Tusen
takk for at du er den du er, og
at vi får så stor del av det.

oppgave blir å klargjøre leirplassen igjen.
Langøy er ikke bare en
møteplass for medlemmer fra
Stavanger Seilforening og for
seilere på tur til vårt distrikt –
det er også den fineste plassen
i Ryfylke.
Velkommen til sesongen
2016!

SHIP-SHAPE – båtverksted og maritime tjenester
Ship Shape holder til
sentralt ved Stavanger
Seilforenings havneanlegg
på Sølyst i Stavanger.

AV EINAR TALGØ • Firmaet ble
etablert i april 1997 og drives
av Hans Gerlach Sørensen.
Hans er samme person som
ble tildelt en av foreningens
innsatspriser på årets årsmøte.
Det å ha en slik fagmann

så tilgjengelig anser mange av
oss med båt på Sølyst som en
viktig del av miljøet, og ikke
minst et frynsegode når båttekniske utfordringer skal løses. Ship Shape er et allround
verksted når det gjelder skrog,
dekk, rigg, innredning og montering, og de forhandler også
en rekke kjente merkevarer
innen seilutstyr – rigg, tauverk
elektronikk m.m.

EINAR TALGØ

AV EINAR TALGØ • Møtet gikk
uten stor dramatikk. Som
forventet ble foreningens årsrapport og regnskap for 2015,
samt handlingsplan og budsjett for 2016, vedtatt.
Den saken som ga mest
diskusjon var et forslag fra den
lokale Express-klubben om at
Stavanger Seilforening skulle
påta seg ansvar for et eget
onsdagsregatta-arrangement
for Express-klassen, parallelt
med Gandsfjord Seilforenings
tradisjonelle Onsdagsseilas.
Bedre tilpasning til den
etter hvert store Expressklassens spesielle behov for
regattatrening har de senere
årene vært tema for diskusjon

innen klassemiljøet i regionen.
Årsmøtet vedtok å følge styrets innstilling og oversende
forslaget til styret for videre
behandling. Saken blir dermed
drøftet med både Expressklubben og Gandsfjord Seilforening, og tanken er at dette
kan føre til et opplegg som
partene blir fornøyd med for
sesongen 2016.

PRIS: Hans Gerlach Sørensen
mottok Innsatspris fra Stavanger
Seilforening på Årsmøtet 2015.
Han driver også eget firma inne
på foreningens havneområde.

