ASKØY

Årsmøtet i seilforeningen

FRANK NYHEIM

Årsmøtet er foreningens høyeste organ,
og den dagen hvor medlemmene får
presentert økonomi og status (styret
prøver også fortløpende å informere via
andre kanaler). Forslag blir fremmet,
akseptert, endret eller nedstemt. Tall
og fine ord blir utlevert sammen med
kritiske kommentarer og innspill fra
medlemmer både for og imot. Til slutt
er det valg av styremedlemmer og noen
kommer til i styret, mens andre avslutter sine verv.
41 medlemmer prioriterte å bruke noen timer en torsdag i
februar for å overvære årsmøtet i Askøy Seilforening. Dette er
deltakelse på et middelnivå, noe som indikerer at vi ikke har
de store temaene å diskutere, men at det på mange områder
er normal drift. Vi har rett nok et klubbhus som det virker som
om vi «aldri» kommer helt i mål med fullføringen av. Og det
ligger mye frustrasjon, midler og tid brukt av medlemmer på
mange nivå med det mål å en gang kunne sette to streker under
klubbhus fullført. Nye planer for fullføring ble presentert. Og
alle håper nok en gang på at vi i overskuelig fremtid kan få
nytte huset fullt ut.
Selv valgte jeg å ikke fortsette som styremedlem lenger, da
jeg føler at ikke tiden strekker til. Men det er positivt å se at
vi har mange andre engasjerte medlemmer som stiller seg til
disposisjon for styrearbeid. At vi har fått noe så sjeldent som en
aktiv seilende ungdomsrepresentant i styret er ekstra positivt.
Selv om jeg ikke lenger har verv i styret, betyr ikke dette at
jeg ikke har meninger, forventninger og håp om hvordan foreningen skal drives i fremtiden. Først og fremst er jeg opptatt av
aktivitet i foreningen og havnen. Og om det er gamle eller unge,
store eller små båter er underordnet. Strengt tatt mener jeg at
båtene ikke engang trenger seil!
I min drømmeverden er det et yrende liv i havnen hele året.
Personlig mener jeg at anlegget er så stort og flott at det er rom
for andre aktiviteter enn seiling. Kajakk ble så vidt nevnt på et
årsmøte for noen år siden, men mange var skeptiske da vi er et
seilsportsenter og enkelte mener at det skal vi forbli. Dykking og
sjøspeiding er andre aktiviteter som jeg kunne tenke meg å ha
i havnen og som jeg mener ville kunne medført aktivitet, liv og
penger i kassen.
Frank Nyheim, tidligere styremedlem i Askøy Seilforening

ÅRSMØTE: 41 medlemmer møtte opp på årsmøtet i februar.
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SEILFORENING
MELGES 24

Håper på flere unge seilere i klassen
Melges 24-miljøet satser på
rekruttering og frir til ungdommer med en regattaklar
båt i Javacup.
AV JENS ALTERN WATHNE • Vi
har et aktivt Melges 24-miljø
i Askøy Seilforening, og på
årets program står både
treningsleir, cup og NM.
SPEEDCAMP. Vi er snart i
gang med en ny sesong med
mye spennende for seilerne
i Melges 24-klassen. I fjor
startet vi med Speedcamp på
seilsportsenteret med trenere
i ypperste klasse, og vi kjører
samme opplegg i år. Årets
Speedcamp avholdes 7. og 8.
april med to trenere med høyt
internasjonalt nivå; Maurice
O’ Connell og Nigel Young.
Påmeldingene strømmer inn
fra Kristiansand til Bergen og
til med fra Sverige.
Tanken bak Speedcampen
er å ha systematisk trening
for å løfte det tekniske nivået
i klassen. Arrangøren har et
helhetlig program på plass,
med trener, teori og praktisk
seiling som blir filmet og

gjennomgått. Seilerne bor på
seilsportsenteret og spiser alle
sine måltider der.
JAVACUP. Etter dette starter
Javacup 2018 med Akt 1 i
Askøy Race Weekend 5.–6.
mai. De som er med på treningsleiren har muligheten til
å sette igjen båtene mellom
arrangementene. Vi satser her
på 15 båter og en økning fra
tidligere år. Denne regattaen
er sesongstart for Melges
24 i Norge, og er et viktig
ledd i stigen opp mot NM i
Kristiansand i juni, som også
er nordisk mesterskap.
Askøy Seilforening skal
arrangere NM i Melges 24
på Hauglandsosen neste år, i
september 2019. I september
i år skal klubben avslutte
Javacup 2018 med en regatta
som i realiteten er et prøveNM for seilforeningen. Datoen
for denne seilasen er 22.–23.
september.
Askøy Seilforening vil
brukte dette mesterskapet til
å teste mannskap og planer
for neste års mesterskap. I
løpet av denne regattaen vil

man også foreta premieutdeling for Javacup 2018.
U30-LAG I JAVACUP. Javacup
tar i et tak for rekruttering
innen seiling, og stiller en regattaklar Melges 24 til disposisjon for et eller flere lag der
seilerne er under 30 år. Takket
være rause støttespillere har
dette i år blitt en realitet.
De som er interessert eller
har spørsmål kan kontakte
Jens Altern Wathne på e-post
nor649@gmail.com.
U30-prosjektet vil få
dekket kostnader til transport
av båt, påmeldinger og
medlemskap i klassen. Dette
er en kjempemulighet for
unge seilere til å seile entype
i Melges 24-klassen. Hiv dere
på ungdommer!

Sponsorkomiteen trenger innspill
Vi er to personer som har
som oppgave å sørge for at
det blir søkt om sponsormidler og økonomisk støtte
til foreningen. Til det trenger vi forslag og innspill fra
foreningens medlemmer.

AV HELGE ASPERHEIM OG OLE
JACOB BIRKELAND • Tilgang
på sponsormidler har i de
siste årene endret seg mye.
Store industrikonsern bruker
gjerne mye midler, men det er
forventninger om at pengene
gir bedriften noe tilbake og
midlene blir derfor ofte kanalisert inn i store hovedavtaler
på forbundsnivå.
Også for mindre og lokale
bedrifter er det vanskelig
å få rene sponsormidler
hvis vi ikke kan overbevise

sponsorene om at reklameeffekt og oppmerksomhet
oppveier kostnaden med å
sponse. Seiling på det nivået
vi har i Askøy Seilforening er
lite profilert, og det er dessverre vanskelig å få midler fra
lokale sponsorer. Men det er
stadig enkelte bedrifter som
har sponsormidler som gis
til lokale foreninger og her
trenger vi tips fra medlemmer
som kjenner til slike. Vi har
muligheter til å la bedrifter
sponse enkeltarrangement og
vi har muligheter å henge opp
reklame i foreningen samt på
hjemmesiden vår.
For offentlige tilskudd eller
dedikerte midler fra store
konsern er det ofte lagt konkrete føringer for hva det kan
søkes om. Også her gis ofte
tilskuddet på forbundsnivå.
Dette opplevde vi eksempelvis
i 2017, da vi presenterte en
omfattende dugnadsplan for
strandrydding i håp om å
få ekstramidler fra Miljødirektoratet, men hvor det var

Norges Seilforbund som fikk
tildelingen. Vi fikk senere kr
5000 av disse midlene fra NSF.
Klubbhuset har vært et
prosjekt som det har vært
mulig å knytte opp mot
søknad om midler. Men når
dette nå begynner å bli ferdig
bygget, trenger vi etter hvert
nye prosjekt og søke opp imot.
Men for å søke penger
mot slike må vi også ha en
prosjektplan. Og denne kan
ikke vi påta oss å lage.
Vi er avhengig av at medlemmer presenterer forslag
til prosjekter vi kan søke om
penger til. Med en plan for
gjennomføring av prosjektet
og ansvarlige for oppfølgning
kan vi sende inn en søknad.
Typiske området hvor det
kan være mulig å få inn midler er prosjekter som involverer miljøtiltak, for eksempel
renseanlegg for spylevann fra
kaien, integrering av innvandrere eller tiltak som gjør at
barn eller funksjonshemmede
kan få økt livsglede.
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