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Årsmøte Lillehammer Seilforening (heretter kalt LS)  

 

Sak 1.  Åpning V/Styreleder Kjell Andreas Steinstad 

 

Sak 2.  Godkjenning av fremmøtte representanter 

 I henhold til lov for LS møter med stemmerett: 

A) LS sitt styre 

B) Medlemmer av LS  

 

Sak 3. Godkjenning av Innkallingen 

 

Sak 4. Godkjenning av sakslisten 

 

Sak 5. Konstituering 

a) Valg av dirigent: Konrad Steinstad foreslås som dirigent. 

b) Valg av referent: Forslag legges frem på årsmøte  

c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. Forslag legges frem på årsmøtet. 

d) Valg av tellekorps. Forslag legges frem på årsmøtet. 

 

Sak 6.  Årsmelding for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 

 

Årsmeldingen for 2022 ligger vedlagt som eget vedlegg, styret anbefaler å godkjenne årsmeldingen  

 

Sak 7. Regnskap 2022 

Årsregnskapet med resultatregnskap, balanse og noter ligger vedlagt. Styret anbefaler å godkjenne 

årsregnskapet slik det er presentert for årsmøtet  

 

 



Sak 8. Handlingsprogram 

For perioden fra årsmøtet 2023 til årsmøte 2024 vil følgende oppgaver være sentrale for styret i LS, i 

tilegg til de oppgaver/lover som er pålagt LS: 

- Skape et aktivt seilmiljø for barn og ungdom.  

- Videreutvikle tilbudet med onsdagsregattaer for kjølbåter, var egen sak på sportslig møte 

den 30.1.2023 

- Jobbe aktivt for at LS sitt seilsportsenter blir en realitet. 

- Bidra til at Lillehammers befolkning vet hva LS står for og kan tilby.  

- Ta i bruk egne rekrutteringsbåter for nye medlemmer og ungdommer som vil prøve 

kjølbåt. Dette var egen sak på møte vedrørende sportslig satsning den 30.1.23 

- Bidra til at medlemmer kan satse aktivt i både nasjonale og internasjonale regattaer. 

- Bidra til at LS beholder plassen sin i seilsportligaen.  

- Støtte opp og bidra til at satsningen på ungdomsligaen, blir en god opplevelse for våre 

ungdommer. 

- Støtte opp og bidra til at satsningen for jente/damelaget blir vellykket.  

- Jobbe for å bygge kompetanse i egen forening, vi trenger personer med formell 

trenerutdannelse, arrangør utdannelse og personer med udannelse som dommere 

- Videreutvikle samarbeidet med Hamar og Gjøvik Seilforening. 

- Skaffe nasjonale arrangementer til Lillehammer.  

- Jobbe aktivt med å skaffe finansiering av seilsportsenteret, joller og sikkerhetsbåter  

 

Sak 9. Innkomne forslag 

- Det har kommet inn forslag fra medlemmer innen fristen om innkjøp og montering av 

kran / mastekran på den gamle skiblander brygga. Styrt har vært i kontakt med 

kommunen om dette, men ikke fått svar i skrivende stund. Det stemmes over forslaget, 

styret stiller seg positive til dette. Styret mener det vil gjøre nasjonal satsning lettere for 

medlemmer og gjøre LS mer attraktiv for nasjonale arrangementer.  

 

- Styret har fremmet forslag om innkjøp av en Melgis 24 innen fristen. Båten skal fungere 

som både treningsbåt og rekruteringsbåt for LS. Det vil bli faste treningsdager for de som 

seiler i ungdomsligaen, damelaget og seilsportligaen. Styret mener også at dette er 

attraktiv båt å bruke på events, noe som kan bringe inn midler til LS. Innkjøpet ble 

grundig gjennomgått og presentert på møtet om sportslig satsning på møtet den 

30.1.2023. Båten kjøpes inn for egne midler som er øremerket til innkjøpet av en 

treningsbåt. Innkjøpet er 100 % finansiert og vil ikke gi økte kostnader til medlemskap. Se 

vedlagt driftsbudsjett for kommende sesong. Styret mener et slikt innkjøp vil være viktig 

for klubben og videre rekruttering, det skal stemmes over forslaget. Styret bifaller 

forslaget om innkjøp av treningsbåt. 

 

- Styret har fremmet forslag om utvidelse av styret med tilhørende kometer og utvalg, det 

er lagt opp til en ny oppbygging av de ulike utvalgene. Det blir nå enklere og finne sitt 

utvalg, uten at man trenger og ”gape” over mer enn det man er komfortabel med. 



Vedlagt finner dere en egen beskrivelse over de ulike rollene og organisasjonskartet for 

LS. Styret er av den oppfattning at med denne løsningen, vil flere medlemmer få eierskap 

til LS. Styret ønsker at det stemmes for den nye strukturen. Den nye organisasjonen ble 

presentert for medlemmer på medlemsmøte den 13.2.23 av Idrettsforbundet, 

sakspapirene ble sendt ut i forkant av møtet.  

 

 

Sak 10. Medlemskap og treningsavgift for seilsesongen 2023 

 

Etter tilbakemeldinger på medlemsmøter er forslaget for 2023 noen mindre endringer i medlemskap, 

og en vesentlig endring i treningsavgiften for barn og ungdom. Det stemmes over de nye satsene, 

styret vil anbefale medlemmene og stemme for de nye satsene.  

Medlemskap  

 

Medlemskap tidlig krøkes 0-5 år       kr.  60,- 

Medlemskap barn 6-12 år        kr. 150,- 

Medlemskap ungdom 13-19 år         kr. 350,- 

Medlemskap 20-70 år         kr. 400,- 

Medlemskap 70-120 år         kr. 400,- 

Støttemedlemskap, gir ikke rett til å være med på aktiviteter    kr. 250,- 

 

Treningsavgifter for seilsesongen 2023 

 

Treningsavgift barn 0-5 år        kr.         0,- 

Treningsavgift barn jolle 6-12 år deles på to og faktureres vår og høst   kr. 1.000,- 

Treningsavgift ungdom jolle 13-19 år, deles på to og faktureres vår og høst  kr. 1.000,- 

Treningasvgift kjølbåter, gjelder også for mannskap. Beløp for hele sesongen  kr.    300,- 

Treningsavgift kjølbåter barn og ungdom 6-19 år, beløp for hele sesongen  kr.     300,- 

Trenigsavgift kjølbåter barn og ungdom 6-19 år, hvis treningsavgift er løst for jolle kr.         0.- 

Treningsavgift Melgis ungdom 13-19 år, gjelder for hele sesongen   kr. 1.000,- 



Treningsavgift Melgis ungdom 13-19 år, hvis treningsavgift for jolle er løst  kr.         0,- 

Treningsavgift Melgis 20 – 90 år, beløp for hele sesongen    kr. 1.000,- 

Enkelt trening jolle, betales på vips til Lillehammer seilforening før trening  kr.    100,- 

Enkelt trening Melgis, betales på vips til Lillehammer seilforening før trening  kr.    150,- 

 

 

Sak 11. Budsjett for 2022 

Budsjettet blir presentert i eget vedlegg 

 

Sak 12. Valg 

a) Styret er ikke på valg i 2023, er valgt for 2 år. Det er ønskelig og velge inn minst et nytt 

medlem i syret, for å gjøre oss klare til overgangen til normal lovnorm for idrettslag.   

 

b) Valg av kontrollutvalg for LS. 1 leder og 1 medlem  

c) Valg av valgkomite for LS. 1 leder. 1 medlem og 1 varamedlem  

d) Valg av representanter til ting og møter i overordna organisasjonsledd.  

Forslag: Styret får fullmakt til å utpeke representanter. 

e) Valg av sportslig utvalg. 

f) Arrangement utvalg.  

g) Søknadsutvalg. 

h) driftsutvalg.  

i) Kommunikasjonsutvalg.  

 

Alle utvalgene har flere grener under seg, se egen vedlagt beskrivelse 

  

Sak 13. Avslutning 

 

Lillehammer den 19. februar 2023 

Styret  


