2014 blir en aktiv seilsesong
BÆRUM

SEILFORENING

Frivillige og forenkling
Planleggingen av 2014-sesongen er så
å si ferdig, og for å gjennomføre alle
planer trenger vi frivillige som stiller i
regattakomiteer; som dommere, vaffelstekere eller hjelpere. Det er en kjent
problemstilling i det frivillige Norge at
det er knapphet på frivillige hender. I fjor
startet derfor styret i Bærum Seilforening et arbeid med å forenkle og, helt eller
delvis, automatisere noen prosesser, slik
at våre medlemmer skulle kunne bruke
mest mulig tid på seilerne eller seile selv.
Vi ønsket å bruke mindre tid på å holde orden på utstyr. Det vi
derfor gjorde, var å lage et strengt system og en matrise for utlån
av alt materiell. I 2014 vil også noe av utstyret kunne lånes via
web-basert bestilling.
Vi ønsket å ha kontroll på alle nøkler og utlån av dem. Vi løste
dette gjennom en pay pal-løsning. Dette var en forenkling, men
i 2014 går vi et skritt videre og erstatter en del låskasser med
digitale kodelåser. Disse kan også styres fra en mobil.
Vi trengte noen som kunne se til brygger og utstyr på nattestid og vinterstid, da vi var utsatt for hærverk. Vi fikk lov til å sette
opp video-overvåkning, og kan nå følge med hva som skjer via
våre mobiler og levere film til politiet om det skjer noe uønsket.
Oppfølging av bestillinger hadde inntil 2013 vært håndtert av
to medlemmer som begge hadde brukt mye tid på dette. Vi gikk
derfor fra (håndskrevet) bok til booking og betaling på nett for
alle våre klubbhus og utleielokaler. Denne siste løsningen har i
tillegg gitt oss en helt annen oversikt over utlån og utleie, og
ikke minst behovet for renhold. Vår renholder følger med online i
kalenderen, og vet alltid nå det skal vaskes og etter hvem.
Den siste steget i retning av forenkling var å inngå en avtale med Tripletex for å få et system for all timeregistrering og
refusjoner for trenere og medlemmer. Fra 2014 kan alle trenere
registrere via sin mobil når de har jobbet, og med noen tastetrykk
fra den som attesterer, går timelisten til utbetaling. Refusjoner
skjer på samme måte. Ingen papir, ingen signaturer og forhåpentlig ingen forsinkelser eller forglemmelser ved utbetaling av lønn
eller tilbakebetaling av utlegg.
Flere forenklinger håper vi også kommer i 2014 – og vi hører
gjerne fra andre foreninger om de har noen gode løsninger å dele.
Christian Gundersen, leder Bærum Seilforening

AV ASTA STENHAGEN • Noter
datoer allerede nå. Vi åpner
for påmelding fortløpende,
og melding om påmeldinger
gis via vår webside www.bseil.
no eller Bærum Seilforenings
Facebook-side.

Bærum arrangerer trener I-kurs

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BÆRUM SEILFORENING - 24. FEBRUAR

Bærum Seilforening vil
arrangere trener I-kurs på
Sarbuvollen fra 1. til 2. mars.

Styret i Bærum Seilforening innkaller med dette til ordinært årsmøte i Bærum Seilforening.
Årsmøtet avholdes i Bærum Seilforenings
lokaler, Sarbuvollveien 21 på Høvik.
Tidspunkt: Mandag 24. Februar kl 19.00
Sakliste (etter Bærum Seilforenings lover)
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle foreningens årsmelding, herunder
eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle foreningens regnskap i revidert
stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta foreningens budsjett
9. Behandle foreningens organisasjonsplan.
10. Foreta valg til styret, kontrollkomité, revisor, rådet, valgkomite, æresmedlemmer

AV ASTA STENHAGEN • Ansvarlig
for kurset er Ingrid Mortensen og Tallak Utne. Inkludert
i teorikurset er; eLearning i
forkant, to teoridager og kursoppgave som rettes i etterkant.
Lunsj serveres begge dager.
Teorikurset er første del av
trener I-opplæringen. Nytt av
året er at trenerkandidaten må

ha 45 timers praksis for å bli
godkjent som trener I. Seilforeningen har ansvar for å bistå
sine trenerkandidater med å få
tilstrekkelig praksis.
Teorikurset koster kr 1500.
NSFs bøker og materiell må
kjøpes i forkant, og det er ikke
inkludert i seminarprisen. For
påmelding og nærmere info; epost til rekruttering@bseil.no.
Bærum Seilforening dekker
kursavgiften for sine medlemmer, men ikke bøker/materiell.

NYTT FRA BÆRUM SEILFORENING • baerumseilforening.no

AKTIV: 2014 blir en ny aktiv
sesong for snipeklassen. I 2013
var det 29 lag som stilte til start
i Sail Logic Dame-NM. I 2014
håper vi på minst like mange
deltagere!

28. MAI: HH Skagen Race ønsker
alle storbåtseilere velkommen til
ny dyst 28. mai!
Bærum Seilforening har
lagt planer for 2014-sesongen, og det er mye som
vil skje enten fra Sarbuvollen, Bruksveien eller Ytre
Vassholmen.

DETTE SKJER I BÆRUM I 2014
24.02
01.03–02.03
08.03
05.04
21.04
26.04–27.04
19.05
24.05–25.05
28.05–30.05
02.06
18.06
21.06–22.06
21.06–22.06
Juni/juli/aug
09.08–10.08
18.08
30.08–31.08
01.09
13.09–14.09
17.09
20.09–21.09
20.09–21.09
25.09
27.09
11.10–12.10
25.10–26.10
02.11
08.11
Onsdager
Onsdager
Torsdager

Årsmøte
Trener I kurs OAS/Bærum
Trenersamling Bærum
Dugnad
Dugnad
VårSnipa
Henri Lloyd Doublehanded
Snipe-Cup
HH Skagen Race
Henri Lloyd Doublehanded
Gunderseilasen
NM Knarr
OAS regatta
Sommerleir
Master-NM Snipe
Henri Lloyd Doublehanded
Dame NM, Snipe
Henri Lloyd Doublehanded
Viking-Snipen/Viking-Knarren
Gunderseilasen
Lag-NM
Lag-NM
Golden O Cup (Styremedl i OAS)
Klubbmesterskap
OAS - Bærum Høstcup
Dugnad
Jolleavslutning
Høsttakkefest BS
Serieseilasen
Onsdagsserien
Torsdagsregatta

Medlemmer
Trenere
Trenere
Arr.
Arr.
Snipe
Storbåt
Snipe
Storbåt
Storbåt
Storbåt
Knarr
Joller
Barn/unge
Snipe
Storbåt
Snipe
Storbåt
Snipe, Knarr
Storbåt
Laser Radial
RS Feva
RS Feva (inv)
Joller
Joller, Snipe
Arr.
Arr.
Arr.
Storbåt
Snipe, IF
Joller

Forslag som skal behandles på årsmøtet må
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, det vil si innen 10. februar 2014. Benytt
epost@bseil.no.
NB; Dersom foreningens postadresse benyttes for innsendelse av forslag, må postgang
også beregnes for at vi skal rekke å få med forslaget. Send da til Bærum Seilforening, Postboks 539, 1328 HØVIK.
Etter den formelle delen av årsmøtet blir
det servering av den tradisjonelle fiskesuppen til alle som har melder seg på til servering
innen fredag 14. februar til mamosol@online.
no, alternativt mobiltelefon 950 77 001.
Saksdokumenter, årsberetning 2013, regnskap 2013 og budsjett 2014 blir lagt ut på
foreningens hjemmeside www.bseil.no innen
mandag 17. februar kl. 22:00.
Velkommen!
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