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Styrets sammensetning 
 Leder: Kjell Andreas Steinstad 

 Nestleder: Jannicke Haugen 

 Styremedlem: Lars Bjarne Mythen 

 

Styrets arbeid 
 

Styret i LS har gjennom året jobbet etter de mandater som ble gitt på årsmøtet den 07.04.22, det er 

spesielt lagt vekt på saker som kom frem i handlingsprogrammet.  Styret i LS har gjennom sesongen 

systematisk jobbet med disse sakene og kommet langt med mange av sakene. Som ny forening har 

LS hatt begrenset med midler, en viktig jobb for styret har vært og jobbe for å skaffe midler til 

seilsportsenteret og midler til båter og utstyr som LS trenger i sitt daglige arbeid for å gi medlemmer 

i LS en god treningshverdag. Styret i LS har også måtte bruke mye tid på søknader og møter med 

kommunen for å komme nærmere en oppstart med byggingen av seilsportsenteret, søknaden 

avventer nå en uttalelse fra riksantikvaren.  Utviklingen av seilsportsenteret, vil det bli grundig 

redegjort for under årsmøtet. 

Det første året har vist at LS er noe Lillehammers befolkning ønsker skal bestå, vi har truffet en 

målgruppe som tidligere ikke har hatt et alternativ til vår idrett. Styret i LS er stolte over at vi 

gjennom fjorårsesongen har gått fra null til 66 aktive medlemmer. Det er noe alle medlemmer av LS 

kan være stolte av. 

Noen av hovedpunktene styret i LS har jobbet med i 2022 

 

- Utviklingen av seilsportsenteret, utarbeiding av nye tegninger, søknad og 

oppfølging av den ovenfor kommunen og andre med interesse for 

seilsportsenteret 

- Gjøre LS kjent for Lillehammer sin befolkning, styret er godt fornøyd med at vi 

har kommet så langt på kort tid. LS har vært godt synelig i sosiale medier på 

Lillehammer, fått mange gode omtaler i GD og mange delinger av saker på 

sosiale medier. LS har også fått mye omtale i nasjonale magasiner som skriver 

om seiling 

- Styret i LS har jobbet mye med å skrive gode søknader for å skaffe midler til LS 

- Det jobbes kontinuerlig for å utvikle hjemmeside, Facebook, Instagram og TikTok 

- Det er lagt ned mye jobb for å få til et godt samarbeid med Gjøvik og Hamar 

seilforening, både for barn og ungdom og for Mjøsregattaer  

- Styret i LS jobber kontinuerlig for å lage et godt tilbud for alle medlemmer i LS. 
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Idrettslagets organisering 
Lillehammer seilforening ble registret gjennom forenklet opptak i idrettsforbundet, noe som har 

medført færre kometer og utvalg. Styret har gjennom 2022 sesongen organisert de ulike 

aktivitetene, LS har ikke hatt noen ansatte og den daglige driften er utført av styrets leder. 

For den kommende sesongen ønsker styret i LS å gjøre endringer på dette, vedlagt organisasjonsplan 

for LS. Planen behandles som egen sak på årsmøtet  

 

Aktivitet 
 

Det har gjennom 2022 sesongen vært stor aktivitet i LS, både gjennom aktiviteter i egen regi og 

nasjonale aktiviteter. Styret i LS er spesielt fornøyd med hvordan aktiviteten i jollegruppa har utviklet 

seg, det har gjennom sesongen vært gjennomført treninger to ganger i uka med mange aktive. 

Jollegruppa har gjennom sesongen hatt to åpne dager hvor alle kan komme og prøve ut gleden ved 

seiling, de dagene har kapasiteten vært helt sprengt. LS gjennomføret i uke 25 sommerleir, som ble 

fulltegnet på kort tid. Aktiviteten jollegruppa har fått til har vært veldig gledelig, men samtidig ser 

styret noen utfordringer som det må jobbes videre med. Seiling er nytt på Lillehammer og styret ser 

at det er sterk konkurranse fra andre aktiviteter som er de samme dagene som vi har jolletrening. 

Det vil aldri være mulig og få til dette for alle, men det må jobbes aktivt i styret og sportslig utvalg 

for å skape en større bredde i jollegruppa. LS ønsker å skape stor bredde i jollegruppa, det vil også i 

2023 være viktig og formidle aktivitetene i jollegruppa i sosiale medier.  

 

Det har vært veldig gledelig og se utviklingen i kjølbåtgruppen, og vær onsdag har vi et oppmøte på 

godt over 90 % som stiller til onsdagregatta. Det er nok de høyeste tallene noen forening kan vise til i 

Norge, og veldig gledelig for styret i LS. Gjennom sesongen 2022 har det vært en stor utvikling i 

kjølbåtgruppen, nivået er utrolig mye høyere på slutten av sesongen enn det var på starten av 

sesongen. Sesongen ble avsluttet med historiens første klubbmesterskap, styret i LS gleder seg til 

isen går og vi på nytt kan arrangere onsdagsregattaer. 

 

De ble i 2022 opprettet en egen damesatsning i LS, noe styret ser på som veldig positivt for 

rekrutteringen av nye medlemmer. Det er styrets oppfatning av terskelen for deltakelse for 

jenter/damer blir lavere når de kan trene sammen med jenter/damer. SeilNorge er også flinke til å 

arrangere egne regattaer for rene jente/damelag, noe som gjør terskelen for å delta lavere. Som det 

kommer frem av medlemstallene, har LS som mange andre foreninger en skjevfordeling av kjønn. 

Styret har et håp om at dette kan endre seg med en videre satsning på dameseiling i LS. Som ny 

forening var det utrolig gøy at LS sitt jente/dame lag stilte i NM for jenter/damer, styret gleder seg til 

å se hva damesatsningen kan få til i kommende sesong. 

 

LS har i vært deltaker i seilsportligaen, styret er av den oppfattning at det har vært viktig for både 

klubben og rekruttering til klubben.  Signalene fra medlemmer som har deltatt, har vært at 
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deltakelsen har vært veldig vellykket og at mange også vil være med en ny sesong. LS har klart og 

forsvare plassen sin uten å rykke ned og måtte seile kvalifisering foran årets sesong, LS er klare for 

en ny runde i seilsportligaen i 2023. Styret gleder seg til å følge med på hva medlemmene kan få til i 

kommende sesong.  

 

Det å være en ny forening og bli lagt merke til på den måten vi har blitt, skyldes en ting og det er det 

enkeltmedlemmer som har stått for. Den innsatsen som medlemmer har stått for både nasjonalt og 

internasjonalt, har blitt lagt merke til i hele SeilNorge. Vi har medlemmer som har stilt i mange 

forskjellige NM, under Hankø Race Week stilte medlemmer i tre klasser! De ble stilt i EM ORCI og i 

legendariske Copa del Rey. Styret er av den formening at det å stille i nasjonale og internasjonale 

regattaer er av stor betydning for fremtidig rekruttering. Det er også viktig for å sette LS på karet, 

klarer vi det vil også klasseklubbene komme til LS for å seile nasjonale regattaer. Det vil igjen være 

viktig for det å synliggjøre LS for befolkningen i Lillehammer og skape rekruttering. Deltakelse i 

nasjonale og internasjonale regattaer, er også utrolig viktig for å kunne levere gode søknader da 

klubben har noe og vise til. Det ønsker lykke til med den sportslige satsningen for 2023 

 

Medlemstall 
 

Medlemsoversikten viser aktivitetstall i de ulike aldersgruppene, styret i LS ønsker å jobbe videre 

med å prøve å balansere kjønnsfordelingen og rekruttere flere yngre seilere. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner 0 5 3 0 13 21 

Menn 0 9 5 2 29 45 

Totalt 0 14 8 2 42 66 

 

Styrets økonomiske beretning 
 

Styret har gjennom LS sin første sesong hatt fokus på å holde driftskostnadene så lave som mulig, da 

klubben har hatt begrenset med driftsinntekter som skal dekke de faste kostnadene til foreningen. 

LS hadde i 2022 kr. 112.915,- i salgsinntekter og kr. 194.246,- i annen driftsinntekt, totalt kr. 

307.161,- Driftskostnadene for samme periode var på kr. 90.617,- overskuddet for 2022 ble på kr. 

216.917,- Annen drifsinntekt består av kr. 18.855,- offentlige tilskudd og kr. Kr. 175.391,- som er 

midler som er gitt av medlemmer gjennom spleis og gaver/prosjektmidler fra ulike stiftelser. En del 

av midlene som er gitt av stiftelser, er ikke frie midler med er øremerkete midler til det midlene er 

omsøkt til. LS har også fått innvilget kr. 500.000,- fra sparebankstiftelsen dnb til utvikling av 

seilsportsenteret, disse midlene vil ikke bli inntekstført før byggingen av seilsportsenteret starter.  
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Styret i LS har gjennom hele sesongen jobbet aktivt med seilforbudet og seilforeninger i Norge, for 

og enten erverve eller få kjøpt brukt utstyr til en rimelig penge. Flere privatpersoner har også gitt 

store gaver som er lagt inn i balansen, ved års slutt har LS kr. 163.000,- i anleggsmidler. LS har ved 

års slutt kr. 5.497,- i fordringer og kr. 209.490,- i bankinnskudd. Totalt kr. 377.987,- i eiendeler. 

 

Styret i LS er av den oppfattning at økonomien i foreningen er god, og at man har kommet lenger 

den første sesongen enn man kunne turt å håpe på når man startet sesongen.  Det er ingen store 

forandringer for kostnadsbildet foran 2023 sesongen, noe som gir en sikkerhet for videre god 

økonomisk utvikling i LS. 

 

 

Styret i LS ønsker og takke alle medlemmer for en fantastisk første sesong, vi gleder oss til 

fortsettelsen. 

 

 

 

Signaturer 

 

 

 

Jannicke Haugen   Kjell Andreas Steinstad   Lars Bjarne Mythen 

Nestleder    Leder    Styremedlem  

 

 

Vedlegg: 

Organisasjons kart 

Årsregnskap med balanse og noter 


