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RAN seilforenings årsmøte 24.02.2022 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle årsrapport 
9. Behandle regnskapet for 2021 (Regnskap finnes i Årsrapport) 

a. Revisors beretning 
b. Kontrollutvalgets beretning 
c. Godkjenne regnskap 

 
10. Informasjon om ny oppdatering av RAN seilforenings lover 

Som organisasjonsledd under Norges Idrettsforbund er RAN seilforening pålagt å ha lover 
som er ihht NIFs lovnorm 
 
Følgende gjelder: 
«For å sikre at alle organisasjonsledd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs 
regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for NIFs organisasjonsledd. 
Lovnormen inneholder et minimum av det alle organisasjonsledd må ha i sin lov. 
 
Organisasjonsleddets styre må sørge for at organisasjonsleddet så snart som mulig har en 
oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et 
ekstraordinært årsmøte/ting for å vedta endringer som må innarbeides som følge av 
endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.» 
 
Ny lovnorm fra NIF gjelder fra 01.01.2022. 
Styret i RAN har følgelig endret RANs lover. De nye lovene finnes i vedlegg 1. 
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11. Vedta et fullmaktsreglement for styret. 

Med bakgrunn i RANs nye lover; §11-2, samt NFS lov §2-22 
For organisasjonsledd av en viss størrelse er det klokt av årsmøtet å regulere disse forhold 
[«Vesentlig betydning» og «Ekstraordinær karakter»]i forkant gjennom å drøfte og vedta et 
fullmaktsreglement for styret. På den måten vil styret ha større klarhet om rammene for sin 
vedtaksmyndighet i relasjon til bestemmelsen. 
 
Fullstendig underlag finnes i vedlegg 2 
 
Syret ønsker å få avklart når en økonomisk disposisjon må tas opp med 
årsmøte/ekstraordinært årsmøte.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret kan gjøre økonomiske disposisjoner, som ikke er forankret i vedtatt budsjett, på inntil 
20% av RANs totale budsjetterte omsetningen. Uavhengig av størrelse på disposisjon må 
styret vurdere disposisjonen opp mot den økonomiske situasjonen til foreningen. 
Låneopptak skal alltid være forankret i et årsmøtevedtak.  
 
 

12. Behandling Innkommende saker – sette av penger til rehabilitering av Ranheim. 
Følgende forslag er stilt fra Einar Nystad.  
Etter det jeg har forstått er vedlikehold og reparasjonsarbeid i Ranheim vært basert på 
dugnadsarbeid. Til tider har det vært utført en del forefallende arbeid og nød-reparasjoner 
med vekslende hell og gjennomføringsevne. Det vil si at det er mange som har gjort så godt 
de kan, uten å bli ferdig med påbegynt arbeid. Dersom vi skal ta vare på huset som har lange 
tradisjoner, er det på tide med å lage en kortsiktig og langsiktig plan over hvordan vi kan få 
opprustet bygget. 
Det foreslås at årsmøtet tar stilling til den økonomiske rammen vi kan ha til rådighet for å 
vedlikeholde pr år. Undertegnede foreslår at det avsettes kr.200 000 pr år i en periode på 5 
år.  – Einar Nystad 
 
Styrets vurdering: 
Styret er enig i at det bør lages en langsiktig plan for å oppruste Ranheim. 
Med den økonomiske situasjonen i RAN ser forøvrig styret det som vanskelig å sette av 
ekstra midler utover det som er lagt inn i budsjettet til vedlikehold av bygninger. 
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13. Fastsette 

a. Medlemskontingent 
i. Senior : 750,- 

ii. Junior: 550,- 
iii. Pensjonist: 550,- 
iv. Seilmagasinet: 220,- (for å gå i balanse på abonnement) 

 
b. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

i. Per i dag gjelder følgende treningsavgifter 
1. Laser NC – kr 5000,- pr år 
2. Optimist NC og viderekommende – kr 2500,- pr år 

 
c. Timepris – dugnad.  

Ihht kontrakt for båtplasser, §14 
«Leietaker forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid med 15 timer på minimum to økter pr. år. 
Dugnadsinnsatsen administreres av Eiendom og anleggs-utvalget. Innkalling til dugnad vil bli 
gjort i rimelig tid. Ved akutt behov kan innkalling skje på kort varsel. Dugnadsinnsats som 
ikke er utført i fastsatt periode kan faktureres etter gjeldende satser som fastsettes av 
”RAN”s årsmøte.» 
 
Det legges årlig opp til 2 hele dager med dugnad – vår og høst. Dette gjør at 
leietakere har mulighet til å oppfylle 15 timer dugnadsplikt ved å møte på disse 
dugnadene. 
 

i. Styret foreslår følgende timepris: kr 300,-  
ii. Styre- og utvalgsarbeid skal regnes som dugnad. 

 
 

14. Vedta idrettslagets budsjett 
Budsjett finnes i Årsrapport 
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15. Behandle RAN seilforenings organisasjonsplan 
Det foreligger ingen forslag om endring i RANs organisasjonsplan 
 

 
 
 

16. Valg: 
a. Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og ungdomsrepresentant 
b. Kontrollutvalg med leder og 2 medlemmer 
c. 2 Revisorer  
d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og minst ett varamedlem 

Valgkomiteens forslag finnes i vedlegg 3.  
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Vedlegg 1: 

 
LOV FOR RAN SEILFORENING 

Stiftet 13. mars 1894 

Sist endret 19.02.2022 

 

§ 1 Formål 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

§ 2 Organisasjon 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Seilforbund. For regler om idrettslagets plikt til å være 
medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4). 

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Vestland idrettskrets og Idrettsrådet i 
Øygarden.  

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

(5)  For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk 
og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

§ 3 Medlemmer 

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder 
NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 
 

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og 
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og 
organisasjonsregister med utfyllende regler. 
 

§ 4 Kjønnsfordeling 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

 

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  
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§ 6 Inhabilitet 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

 

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

 

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  

 

§ 9 Regnskap og revisjon 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  

 

§ 10 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av 
mars måned.  
 

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 
2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

(3) Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta idrettslagets budsjett 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og ungdomsrepresentant 
b. Kontrollutvalg med leder og 2 medlemmer 



 

 
 
RAN seilforening – Årsmøte 2022 – Saksliste  Side 7 av 11 
 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og minst ett varamedlem 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 
1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

 
(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  

§ 2-19.  
 

§ 11 Idrettslagets styre 

(1)  Idrttslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  

(2)  Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan 
kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 

(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. 
Styret skal sørge for: 

- at idrettslagets formål ivaretas 
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og 

vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak  
- registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget 

organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer 

barneidrett 
 

(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående 
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer 
forlanger det. 

 

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité  
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.  
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.  
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§ 13 Grupper 
 

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever 
lovendring, jf. § 2 (2). 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å 
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 
på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  

b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og 
aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle 
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt 
av årsmøtet eller styret.  

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 

 

§ 14 Lovendring 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 

 

 § 15 Oppløsning, utmelding mv. 

(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:  
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder 
senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler 
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om 
oppløsning.  

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i 
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  

(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en 
direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. 
Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter 
avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  
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Vedlegg 2  

Utdrag fra NIFs lovverk, og kommentarer til lovverk 

Informasjonen hentet fra:  
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-
organisasjonen/#%C2%A72-22 

§ 2-22. Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet/tinget. 

Veiledning til «§ 2-22. Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang» 

Kommentar: 

Bestemmelsen regulerer hvilke saker som må løftes fra styret og til årsmøtet/tinget. Bestemmelsen rammer 
ikke bare økonomiske disposisjoner. Enhver beslutning av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller 
betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet må løftes til årsmøte/ting for 
vedtakelse. 

Vesentlig betydning: 

Disposisjoner av vesentlig betydning sikter til de disposisjoner som gir, eller vil kunne gi, store konsekvenser for 
organisasjonsleddet, eller på annen måte oppfattes særlig viktig. 

Ekstraordinær karakter: 

Disposisjoner av ”ekstraordinær karakter” er disposisjoner som etter sitt innhold avviker betydelig fra de 
vedtak organisasjonsleddets styre vanligvis fatter for å ivareta organisasjonsleddets ordinære virksomhet. 
Låneopptak som ikke omfattes av organisasjonsleddets vedtatte budsjett, vil som hovedregel være av 
”ekstraordinær karakter”, og bør behandles på ting/årsmøte. 

Begrepet ”betydelig omfang”, er disposisjoner som etter sin karakter ikke er unormal eller ekstraordinær, men 
som innholdsmessig er av en størrelse/omfang som gjør den betydelig for organisasjonsleddet. Dette vil typisk 
være økonomiske disposisjoner.   

Når styret skal vurdere om saken må løftes til et årsmøte/ting, må de også vurdere praksis for lignende saker 
tidligere, samt om det foreligger fullmakt fra årsmøtet/tinget som gir tilstrekkelig hjemmel til at styret kan fatte 
vedtak. Hvor langt fullmakten strekker seg, er basert på en fortolkning av vedtaket.   

Styret må selv vurdere om saken må løftes til årsmøte/ting eller ikke. For å sikre notoritet om den vurderingen 
styret har gjort, bør vedtaket med begrunnelse protokolleres. 

Idrettstinget 2021 vedtok å lovhjemle en permanent adgang for organisasjonsledd til å beslutte digital 
gjennomføring på årsmøter/ting. Et digitalt årsmøte/ting er relativt enkelt å gjennomføre, og styret bør vurdere 
om saken tilsier at det ekstraordinære årsmøtet/tinget bør avholdes fysisk eller digitalt. 

For organisasjonsledd av en viss størrelse er det klokt av årsmøtet/tinget å regulere disse forhold i forkant 
gjennom å drøfte og vedta et fullmaktsreglement for styret. På den måten vil styret ha større klarhet om 
rammene for sin vedtaksmyndighet i relasjon til bestemmelsen. 
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Vedlegg 3 

Valgkomiteens forslag til styret i RAN seilforening for 2022.  

STYRET 

Leder Espen Børresen (GV) 

Nestleder  Jon-Andreas Bygstad (NY/GV)  

Regattautvalg Bjørn-Erik Knudsen   (GV)  (Utleie) 

Sportslig ansvarlig Joakim Skovly (GV) 

Eiendom- og anleggsutvalg Håkon Magne Fjæreide  (GV) 

Jollegruppen Kai Nilsen  (GV) 

Tur- hav- og kjølgruppen   Øyvind Eddy Skoge (GV) 

Jolleseilerrepresentant Sunniva Knudsen (NY) 

Styremedlem / sekretær Marianne Abrahamsen (NY/GV) 

Styremedlem Audun Vabø (GV) (Booking kran) 

 

Kontrollkomité Stig Helge Pedersen (GV) 
Inger Johanne Ruyter (NY) 
William Edland (NY) 

 

Revisorer Leif Kristian Garvik   (GV)  
Erik Ramsdal (GV)           

 

Valgkomité          (3 medl. + 1vara) Mats Mæland (GV) 
Einar Nystad (GV) 
…….................... 
……………………. 

 

Fra valgkomitéen: 

Harald Blø 
Gerran Tangye 
Mats Mæland 
Einar Nystad 
 


