STYRING: Kontroll med økonomi
og innsats er avgjørende for at
foreningen skal kunne drive sine
anlegg og aktiviteter videre.

OSLO

Fremtiden blir mer krevende
I november gjennomførte Oslo Seilforenings styre og ledelse en lang dag med
planlegging av 2015 samt oppstarten
av arbeidet med langtidsplan for 20152020. Da planene var klare, ble de gjort
om til tall og budsjetter for 2015.
Foreningens inntekter er i hovedsak
knyttet til fire områder: Båthavn, idrett/
kurs/støtte, medlemskontingenter og
restaurantutleie.
Kostnadssiden er i hovedsak fordelt
på fire hovedområder: Lønn og sosiale
kostnader for ansatte på hel og deltid, vedlikehold av øy og havn,
investeringer og vedlikehold av regattautstyr (joller/båter) og følgebåter samt prosjektkostnader til utvikling.
For 2015 er foreningens hovedsatsinger i budsjettet:
1. Idrett – Ny RIB (følgebåt), innkjøp av Albin Express, utvide
vårt tilbud til barn og unge med blant annet ny RS Fevagruppe
2. Forening – Øyas dag og dugnad
3. Øy og havn – løpende vedlikehold og utskifting av F-brygga
4. Bemanning – ansettelse av en kombinert idretts- og driftsmedarbeider på fulltid
5. Prosjekter – OS mot 2025, regulering av øya
Likviditeten (penger i banken) i foreningen er solid. Sammen
med budsjettet utarbeides det et tilhørende likviditetsbudsjett
som følges opp løpende. Dette gir god kontroll og forutsigbarhet. Det forventes at likviditeten ved utgangen av 2015 blir noe
svekket som følge av investering og planlagt underskudd sammenlignet med inngangen på året.
Ved utgangen av 2015 nærmer vi oss også siste avdrag på
lånet som har finansiert vedlikehold av murer og erstatningen av
disse med spuntvegger. Dette vil for årene fremover sikre foreningen en betydelig økt evne til å investere videre i ny utvikling.
Foreningen jobber som kjent med store planer for fornyelse og
oppgradering av infrastruktur. Det forventes at det i fremtiden
blir mer krevende å drive foreningen og at rammene vil oppleves
noe trangere enn hva de har vært.
Foreningens planer for 2015 med tilhørende budsjett samt
tanker om de nærmeste årene, vil bli grundig presentert og gjennomgått på årsmøtet og medlemsmøtet torsdag 5. mars kl. 19.00
hos KNS i Huk Aveny 1.
Jeg ser frem til å se deg på årsmøtet.
Esben Keim, leder i Oslo Seilforening
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Full kontroll og styring i foreningen
Foreningens planarbeid
har de siste årene fulgt en
fastlagt mal hvor styremedlemmene med områdeansvar
presenterer sine ønsker og
ambisjoner med tilhørende
økonomiske konsekvenser.
AV ESBEN KEIM • Når hvert forslag er evaluert legges det inn
i budsjettet med tilhørende
kostnader, inntekter og kommentarer. Noen forslag besluttes utsatt til senere, ikke
gjennomført eller revidert,
mens andre blir planlagt slik
de presenteres.

Når alle innspillene er presentert og lagt inn, blir hele
det samlete budsjettet gjennomgått av styret og korrigert
basert på kunnskap og erfaring. Før arbeidet starter blir
hele styret enige om ambisjon
for
overskudd/underskudd.
Siste del av denne prosessen
blir da å gjøre prioriteringer av
innspill og tiltak for å sikre at
vi følger langtidsplanen og at
ambisjonen for resultatet nås.
Når budsjettet er ferdig,
gjør ledelse og et utvalg fra
styret en siste revisjon og justeringer basert på de eventu-

elle avklaringene som måtte
komme før årsmøtet.
Årsmøtet er foreningens
høyeste organ og vedtar budsjett og planer en gang per år.
På samme møte blir regnskap
for foregående år gjennomgått av revisorene som er valg
på årsmøtet ett år tidligere.
Revisjonen sjekker om regnskapsprinsippene og tilleggene
til oppfølging fra NSF er fulgt
opp, og at resultatene reflekterer det som ble besluttet
som budsjett ett år i forkant.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 5. MARS 2015
Vi innkaller med dette til Oslo
Seilforenings 129. ordinære
årsmøte torsdag 5. mars
2015 kl. 19.00 hos KNS, Sal
A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo.

Full innkalling med agenda, årsberetning og regnskap
finner dere på vår hjemmeside: www.osloseilforening.no
Forslag til årsmøtet må

være styret i hende senest
18. februar 2015, og kan
sendes pr. post eller e-post
til post@osloseilforening.no.

SAMARBEID MED KNS OM KURS
KNS og Oslo Seilforening
inngår tettere samarbeid
også om kursaktiviteten.
Som vi skrev i forrige utgave
av SEILmagasinet, har vi lagt
opp til et tettere samarbeid
med KNS hva gjelder midtukeseilasene våre, noe som vil
bedre tilbudet til våre medlemmer med kjølbåtregattaer

på tirsdager, og NOR Ratingog tur- og havseilaser på
onsdager.
I tillegg til dette har vi nå
også et utvidet samarbeid på
kursaktiviteten om vinteren,
og vi kan tilby våre medlemmer å være med på forskjellige
kurs som for eksempel Båtførerprøven, SRC/VHF-kurs og så

videre i KNS-regi til medlemspriser. Full oversikt over disse
kursene finner du på www.kns.
no under fanen kurs.
Ønsker du å være med på
et av disse kursene, ber vi deg
melde deg på ved å sende epost til post@osloseilforening.no, så videreformidler vi
din påmelding.

Hurra for Sparebankstiftelsen DNB!

LARS BJERCKE

Nå kommer det enda en
ungdoms-Express i Oslo
Seilforening!

GØY I RS FEVA: Simen Huseby hadde aldri planet i en seilbåt før da
han seilte RS Feva sammen med Lars Bjercke. Oslo Seilforening avholder flere kurs i RS Feva i 2015.
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AV JAN PETTER GAMBORG • Like
før jul fikk foreningen besøk
av en ny julenisse som kunne
bekrefte at vi var tildelt midler
fra @sparebankstiftelsendnb
til å anskaffe en ny rekruttering-Express til våre ungdommer. Dette gjør at vi da kan

tilby enda flere ungdommer å
delta på våre tirsdagsregattaer
og lære seg å seile kjølbåt.
Foreningen er derfor nå på
utkikk etter en bra Express til
dette. Kjenner du til en bra båt,
så send oss gjerne et tips om
dette.
Vårt
«Asbjørg-prosjekt»
hvor vi gir et ungdomslag
muligheten til å disponere Expressen ASBJØRG i én sesong,

vil fortsette videre i tillegg til
denne nye båten. Om du er på
et lag som ønsker å være med
på dette, er det bare å sende
en søknad pr. e-post til foreningen.
Vi vil takke Sparebankstiftelsen DNB for gaven, og gleder oss til å få enda flere nye
kjølbåtseilere på banen!
PS. Følg @sparebankstiftelsendnb på Instagram. DS.

