
 

Forslag for Ran Seilforening 2011 
behandles på Årsmøte 16/1-2011 

 
Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler 
skal behandles av Styret før de iverksettes. Forutsetningen for iverksettelse av hvert enkelt forslag er at 
Styret vurderer bruk av lagets midler til dette formål som økonomisk forsvarlig før det iverksettes. 
Hovedregel er at vi alltid må sette tæring etter næring. Ran Seilforening har betydelige faste kostnader 
som renter og avdrag knyttet til utbyggingen av anlegget og som må dekkes inn foran andre tiltak. Det 
er et krav at laget alltid skal ha god likviditet.  
 
 

1. Kjøp av inntil 5 stk Optimist joller  
 
Ran har søkt om å bli godkjent som ”Barne- og Ungdomsvennlig Seilforening” og i skrivende stund er 
signalene fra NSF positive og at vi vil oppnå denne status i løpet av februar. Denne status innebærer 
noe bedre støtteordninger til materiell fra NSF side. Bakgrunn for denne status er vår langsiktige satsing 
på sportslige aktiviteter og rekruttering av barn og ungdom til Ran Seilforening. Dette blir fortsatt en av 
hovedoppgavene for Ran i årene som kommer.  
 
Vi har i dag ca 12 brukte optimistjoller av varierende kvalitet som vi stiller til disposisjon for 
nybegynnere. Noen av jollene er moden for utskifting. 
 
 For to år siden fornyet/utvidet vi flåten ved å gå til anskaffelse av 4 stk ”billige” optimistjoller, laget av 
mykplast i Kina. Disse er velegnete opplæringsjoller. I tillegg kjøpte vi 2 brukte Zoomer.  
 
I fjor fornyet vi flåten ved å kjøpe 5 stk ”regatta” optimistjoller, hvorav 3 er videresolgt til medlemmer. 
 
Vi arrangerer årlige nybegynnerkurs for optimistseilere. I fjor var det ca  15 barn/ ungdom som deltok 
på nybegynnerkurset. Jollene som Ran disponerer er populære og bidrar til at inngangsbilletten til 
seiling blir moderat. Og jollene bidrar til bedre rekruttering til seilsporten. 
  
Vi trenger å fornye jolleflåten med optimistjoller som også kan benyttes på de lokale regattaer for de 
litt mer viderekomne seilerne.. Pris pr jolle er ca kr. 15.000,- kr. 20.000, Vi har søkt om økonomisk 
støtte fra Norges Seilforbund på kjøp av inntil 5 joller på 1/3 av beløpet.  
 
Årsmøte gir styret fullmakt til å kjøpe inntil 5 stk optimistjoller og finansiere dette over driften i 2011 
såfremt støtte fra NSF oppnås og Styret vurderer at slikt kjøp er økonomisk forsvarlig.  
 
 

2. Kjøp av 1 mindre RIB følgebåt  



 
Vi har nå 3 forskjellige jolletyper med 35 seilere på ulikt nivå. I tillegg arrangerer vi hvert år 
nybegynnerkurs med ca 25 seilere.  
Vi har i dag 2 mellomstore RIB’er i jollegruppen. De har vært svært mye brukt både til trening og 
regatta. Vi ser at ift oppfølging av våre seilere, bør vi gå til anskaffelse av 1 ny liten RIB:  
Pris for en mindre RIB er ca. kr. 40.000. Vi har søkt om støtte fra Norges Seilforbund til dekning av 1/3 
av kjøpesum..  
 
Årsmøte gir styret fullmakt til å kjøpe en mindre RIB og finansiere dette over driften i 2011 såfremt 
støtte fra NSF oppnås og styret vurderer at kjøpet er økonomisk forsvarlig.  
 
 

3. Lys / strømuttak på det flytende kaianlegg 
 
Styret har vurdert som ønskelig å installere lys og strømuttak på det flytende kaianlegget. Dette vil 
bedre sikkerheten i anlegget, spesielt mørke kvelder og øke kvaliteten på havnen. Eiendomsutvalget 
har innhentet priser på lyssøyler med strømuttak og vann og har foreslått å installere 13 slike søyler, 
hvorav 7 med uttak med vann. Samlet kostnad i materiell er ca. kr. 163.000 + MVA. 
Installasjonskostnad er ca. Kr. 40.000 + MVA. Styret ser for seg at en slik oppgradering støttes av 
båteierne i havnen og at disse vil være med på et ”spleiselag”, dvs. dekke deler av kostnadene.  
Årsmøte gir styret fullmakt til å foreta en slik investering over driften under forutsetning av at 
båteierne vil dekke deler av investeringen med et økt ”innskudd” alternativt økt havneleie og at 
investeringen vurderes som økonomisk forsvarlig. 
  
 
 
 

4. Kjøp av Start / bøye båt – bruksbåt 
 
Vi har i flere år i f.m. regatta avvikling vært avhengig av at Leif Ulvatne har stilt sin private 
skjærgårdsjeep til disposisjon. Dette opplegg har vært fantasisk og har spart laget for betydelige 
utgifter til regatta/ start båt. Vi er Leif takknemmelig for hans velvilje. 
 
Vi har i mange år drømt om å anskaffe Ran sin egen allsidige arrangementsbåt, velegnet for både 
bøyeutlegging og start. Båten må være sjødyktig og ha en kraftig/ slitesterk motor som tåler fart opp 
mot 12-14 knop over lengre distanser, uavhengig av vær og vind i Hjeltefjorden. Vi ser for oss en båt på 
ca 25-28 fot med overbygg/ styrehus og stort åpent akterdekk. Flere av medlemmene har gitt uttrykk 
for at de vil være med innskudd i en slik båt, eksempelvis kr. 10.000,-  
 
Det finnes i brukt båtmarkedet flere tilbud på bruksbåter i prisklassen kr. 200.000 som kan passe vårt 
behov. 
 



Forutsetningen for et slikt kjøp er at et av medlemmene påtar seg ansvar for drift/ vedlikehold av 
båten. 
  
Årsmøte gir styret fullmakt til å kjøpe en slik brukt båt under forutsetning av at ca ½ parten av 
investeringskost dekkes inn med rentefri innskudd fra medlemmene og at samlet investeringskost og 
driftskostnad vurderes som økonomisk forsvarlig. Maks investeringsramme for Ran i 2011 er kr. 
100.000.  
 
 

4. Kontingentsatser fra 2010.  
 
Styret foreslår å beholde følgende kontingentsatser for 2011 såfremt ikke Årsmøte bestemmer at felles 
abonnement i Seilmagasinet blir tegnet for alle medlemmer i Ran, se eget forslag under pkt xx. 
 

 Senior: kr 450  

 Junior kr 250  

 Studenter kr 250  

 Pensjonister kr 250  
 
Medlemmer må være klar over at Norges Seilforbund (NSF) har økt medlemskontingenten betraktelig 
de siste år og fra og med 2010 må Ran Seilforening betale kr. 70,- pr. medlem for å være tilsluttet NSF. 
NSF har planer om å øke medlemskontingenten ytterligere i årene som kommer.  
 

5. ”Seilmagasin” tilbud  
 
Ran Seilforening er tilbudt å tegne felles abonnement av ”Seilmagasinet” for en pris av kr. 34,-0 pr. 
husstand. Ordinært abonnement koster kr. 590,- Det er oppgitt fra Seilmagasinet at ca 10 % av våre 
medlemmer har dette abonnement i dag. Vi har hatt en forespørsel på våre hjemmesider i høst om 
dette tilbud og 12 har svart positivt, en har avvist forslaget 
Fordelen for Ran med dette abonnement er at vi får ut medlemsinformasjon i posten regelmessig 10 
ganger i året til alle medlemmer, uavhengig av hjemmesiden vår, pluss at laget blir enda bedre kjent i 
SeilerNorge. 
 
Vi har pr. i dag ca 390 medlemmer hvorav ca 80 medlemmer er familiemedlem med  felles adresse med 
en eller flere medlemmer i foreningen.  
Med felles abonnement for alle medlemmer, hvorav det sendes kun ett blad til hver husstand vil samlet 
kostnad bli ca kr. 105.000. Vår økonomi krever at hoveddel av denne kost må dekkes inn på en eller 
annen måte, og det mest nærliggende er å øke medlemskontingenten.  
Styrets oppfatning er at en slik økning av kontingent må innebære innføring av familiemedlemskap, 
dvs. at familiemedlemmer med samme adresse må bli innrømmet familierabatt. Rabatten størrelse kan 
være lik abonnementsprisen pr. husstand, dvs. kr. 340,- 
 
Med et slikt system og uten støtte fra Ran Seilforening vil de nye medlemskontingentene for 2011 bli: 



 

 Senior: kr 790,- 

 Junior kr 590 

 Studenter kr.590 

 Pensjonister kr.590 
 
Familiemedlem med samme adresse som første medlem i familien får kr. 340 i rabatt  
 
Styret er usikker på om medlemmene i Ran ønsker dette tilbud.  
 
Faren ved slik kontingentøkning som beskrevet over er at flere av våre medlemmer melder seg ut av 
foreningen. Mange søker i dag informasjon gjennom Internet og er sluttet å abonnere på magasiner/ 
fagblad. Store deler av ”Seilmagasinet” publiseres også vederlagsfritt på Internet. 
 
Konklusjon:  
Styrets oppfatning er at tilbudet fra Seilmagasinet” er godt, men vil lytte til medlemmenes oppfatning 
og ikke inngå avtale om et slikt abonnement med tilsvarende kontingentøkning og innføring av 
familiemedlemskap som skissert uten klart flertall blant medlemmene.  
 

6. Ansettelse av “vaktmester”/ ”Kurs- service vert” 
 
Anlegget til Ran Seilforening begynner å bli ganske omfattende med kaier, klubbhus, hytte, stor 
parkeringsplass som krever mer kontinuerlig overvåking og i noen tilfeller vedlikehold/ umiddelbare 
reparasjoner.  
 
Vårt nye Klubbhus er godt belagt med selskaper/ bryllup gjennom hele vår/ sommersesongen, spesielt i 
helgene. Vi ser imidlertid at vi har et flott lokale som passer utmerket til kurs og konferanser og vi tror 
at dette markedet er igjen voksende etter ”Finanskrisen”.  
For å utnytte denne mulighet trenger vi en person som er tilstede på ukedagene til å åpne/ lukke 
lokalet, rigge til rette bord/ stol oppsetning slik kunden ønsker, rigge til AV utstyr, rydde, gjerne lage 
kaffe og være kontaktperson overfor Caterings selskap for levering av mat/ forpleining. 
 
Med dagens leiepris for slike lokaler til konferanser kan vi få minimum kr. 4.000 – 5.000 pr. 
arrangement. Det er ikke urealistisk å kunne selge lokalet til 30-40 slike konferanse/ kursarrangementer 
i året og oppnå en nettoinntekt i størrelsesorden kr. 150.000 – 200.000 pr. år.  
 
Denne/ disse personer som innehar en slik jobb må være ”alt mulig person”, være noe teknisk kyndig, 
forstå byggets tekniske anlegg (VVS/ elektro) og heller ikke kvie seg for å tømme søppelsekken, ta frem 
malekosten, koste uteplass samtidig med å være service innstilt og være et bindeledd til medlemmer 
og gjester.  
 
Vi ser for oss at ”yngre” pensjonister kan passe inn i en slik allsidig jobb, kanskje 2 eller 3 kan dele 
stillingen. 



Vi anbefaler at vi starter med en stilling på ca 500 timer i sesongen, fra april til oktober. 2/3 av tiden 
skal brukes til forefallende gjøremål/ vedlikeholdsarbeid, 1/3 av tiden til å være kursvert/ tilrettelegge 
for konferanser. 
 
Bestilling av lokalet til kurs/ konferanse skal fortsatt skje gjennom Fana Catering. Fana Catering vil 
fortsatt ha ansvaret for selve cateringdelen av et slikt arrangement. 
 
Å ha en person tilstede på ukedagene vil også styrke sikkerheten/ vaktholdet i anlegget. 
 
Styret gis fullmakt til å ansette en eller flere personer i deltidsstilling som ”Vaktmester” / Kursvert” 
under fortsetning av at dette er økonomisk forsvarlig; dvs. at minimum 50% av de totale 
lønnskostnader dekkes inn gjennom økt utleie. Første år må være en prøveordning.  
Stillingen skal utlyses på lagets hjemmeside samt i pressen (BT/ Vestnytt) og det skal legges til grunn 
faglige/ personlige kriterier ved utvelgelse av kandidat. Formell ansettelseskontrakt med detaljering av 
oppgaver/ ansvar skal settes opp. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.  
 
Stillingen underlegges Leder Eiendom og anlegg. Arbeidslister skal utarbeides av Eiendomsutvalg/ 
Styret.  

 

8. Nytt dugnadssystem 
 

Det har på flere felt vært vanskelig å rekruttere medlemmer til å stille opp på organiserte dugnader, 
herunder vedlikeholds/ utbedrings dugnader av anlegg/ kai samt regatta arrangementer. Vi har 
registrert at noen av båteierne i havnen ikke deltar på dugnader. 

Styret får i oppgave å formulere nye regler for dugnadsarbeid i Ran Seilforening. Minimum 2/3 av Styret 
skal gi sin tilslutning til endring av nåværende regler før innføring. Forslag til nye regler kan fremlegges 
på medlemsmøte i de forskjellige grupper for drøftelse før endelig behandling i Styret.  Målsetning er å 
få frem forslag innen utgangen av april 2011. 

 
 
 
 

9. Forslag til Årsmøte Ran Seilforening, februar 2011 ved Torbjørn Haugsdal 
 
Bakgrunn 
Ran Seilforening er et idrettslag.  Hoveddelen av aktiviteter i foreningen bør gjenspeile dette. I tillegg til 
driften av idrettslaget eier seilforeningen Damsgårdsveien 101, vi eier et klubbhus der hovedetasjen 
primært benyttes som selskapslokale og en flytende havn med plass for ca 50 havseilere. Med unntak 
av noen få idrettsarrangementer i klubbhuset og mulighetene havnen gir for å tilby aktive seilere 
havneplass har ikke disse eiendommene stor betydning for idrettsaktiviteten. En stor del av arbeidet i 



klubben går imidlertid til drifta av disse anleggene.  For å kunne forsvare denne prioriteringen må 
anlegget sees som inntektskilder til seilforeningen. 
 
For Damsgårdsveien er det ikke tvil om at dette er en inntekt. 
For klubbhuset er utleien ment å finansiere huset i den første perioden. Dette går vi utfra er tilfellet. 
Det hadde imidlertid vært ønskelig om regnskapet tydeligere viste utgifter i forbindelse med utleie 
(ekstra vedlikehold, oppgradering, regnskapsførsel o.a) 
 
Flytende havn gir etter min mening store inntekter til Seilforeningen. Dette er selvsagt positivt. Det er 
imidlertid en fare for at for store verdier tas ut av flytende havn slik at handlingsrommet for preventivt 
vedlikehold, reparasjonsarbeider og ikke minst oppgraderinger begrenses. 
 
Forslag (til Torbjørn Haugsdal): 
Gjennom regnskapsåret 2011 lages regnskapet slik at utgifter og inntekter på flytende havn blir synlig. 
For årsmøtet i 2012 legger styret frem et forslag til størrelse på bidrag til seilforeningen fra flytende 
havn. Det settes samtidig av tilstrekkelig med midler til vedlikehold og oppgradering av flytende havn.  
 
Torbjørn Haugsdal 
 
Styrets kommentar til Haugsdals forslag: 
 
Styrets oppfatning er at vi må se på hele Ran Seilforening under ett og ikke glemme verken hvor vi 
kommer fra, hvorledes ting henger sammen og våre mål med Ran som en aktiv seilforening/ idrettslag. 
Alle deler av Ran Seilforening er avhengig av hverandre.  Vi har allerede i dag et ganske godt 
regnskapssystem som viser hvor pengene både kommer fra og hvor de brukes. Vi har relativt 
omfattende budsjettering og kostoppfølging og må alltid sette tæring etter næring. Vi har betydelige 
faste kostnader som renter og avdrag knyttet til utbyggingen av anlegget og som må dekkes inn 
uansett.  
Budsjettene behandles hvert år av styret og fremlegges for årsmøte for endelig godkjenning.  
 
Styret er oppmerksomme på at det i årene som kommer må bruke noe mer penger på vedlikehold og 
oppgradering av det flytende anlegg. Dette må det tas hensyn til i den årlige budsjettbehandlingen. 
 
Forslaget til vedtak: Torbjørn Haugsdals forslag om et separat regnskap for den flytende havn avvises. 
 
 

10. Bestemme lagets organisasjon – 

Utvidelse av Styret til 11 medlemmer i 2011 
 
Styret har forseslått overfor Valgkomiteen å foreta en mindre justering/ endring av lagets organisasjon 
for 2011. Bakgrunn for forslag er å ta vare på/ utnytte alle gode ressurser i laget til fremme av laget 
målsetninger/ interesser på en slik måte at belastningen for den enkelte ikke blir for krevende/ stor.  
 



Styret anbefaler at Styret blir til sammen 11 personer, bestående av:  

 Leder  

 Nestleder  

 Sekretær  

 Leder Eiendom og anlegg  

 Leder Pr, info og IT  

 Kasserer/ Forretningsfører  

 Regattasjef  

 Leder Jolleseiling  

 Leder Kjølbåtseiling  

 Leder Tur- og havseiling (T&H) 

 Sportslig leder  
 
I tillegg til ovennevnte vil en ungdomsrepresentant fra jollegruppen ha anledning å delta på 
styremøtene med forslags - og talerett. 
 
Leder fungerer som daglig leder (registrert i Brønnøysundregistrene) og har nødvendige fullmakter til å 
forplikte Ran Seilforening innenfor vedtatte budsjetter og handlingsprogrammer.  
Styret er vedtaksfør i alminnelige saker når leder, evt. nestleder og 4 styrerepresentanter er tilstede.   
 
 
Kasserer innehar også rollen som regnskapsfører i 2010 og godgjøres for fortløpende regnskapsarbeid 
med kr. 250 pr. time, herunder rapportering til myndigheter med mer. Kasserer disponerer lagets 
bankkonto. Kasserer administrerer kranen.  
 
Styret har utarbeidet forslag til beskrivelse av de faste utvalgs arbeidsoppgaver og ansvar.  
Ran Seilforenings styrke er at alle medlemmer trives i laget. Alle tillitsvalgte skal bidra til et godt sosial 
miljø. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
 
 
 
 

Generell orientering om lagets organisasjon/ gjøremål og 
ansvar for de enkelte grupper. 
 

Styrets oppgaver fremgår av våre lover, § 14  
 
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. 
Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til 



de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. -17) 3. Oppnevne etter behov 
komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 4. 
Representere idrettslaget utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av 
styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 
avgjørende.  
 

Faste utvalg:  
 
Eiendom- og anleggsutvalget  
Utvalget har ansvar for å planlegge, utvikle, vedlikeholde og fornye:  
Landanlegget med bygninger, plasser veier m.v. Utvalget fremmer forslag til budsjett for dette 
området, og gjennomfører tiltak innefor de vedtatte budsjettrammer.  

Kai- og havneanlegg med kaier, kraner og flytende havneanlegg. Utvalget fremmer  
 
budsjettforslag for område, og gjennomfører tiltak i samsvar med vedtatte budsjetter.  
Kranførerne hører inn under denne gruppen. Disse administreres av kasserer.  
 
Utvalget har nær kontakt med sportsgruppene og innkaller til dugnad for vedtatte formål, og leder 
dette dugnadsarbeidet. Alle medlemmer med båtplass i havnen har plikt til å delta på dugnader, eller 
betale for seg etter vedtatte satser, jf. ”havnekontrakten”.  
 
 

Regattautvalget  
Utvalget har ansvar for å utvikle og avvikle terminfestede regattaer, unntatt Hjeltefjordtrimmen.  
Utvalget skal:  
Lager innbydelser til regattaer, og publisere disse i samarbeid med PR/Info- utvalget  

Lage seilingsbestemmelser for regattaene  

Gjennomføre vedtatte arrangement med premieutdeling  

Evaluere de enkelte arrangement og fremme forslag til forbedringer  

Delta på kurs for å høyne kompetansen i utvalget  

Fremme forslag til investeringer/tiltak for å forbedre avvikling av arrangement.  

Bidra med kunnskap/kurs for å øke kompetansen for regatta-avvikling i klubben generelt Fremme 
forslag til budsjettposter for regattavvikling  

Vedlikeholde og fornye regattautstyr etter vedtatte budsjett  
Organisere/ planlegge for sikkerhet på jolleregatta og samarbeide med jollegruppen om konkret 
sikkerhetsopplegg, tilpasset det enkelte regattaarrangement. 
 
 
 

PR- og informasjonsutvalget  



Utvalget har ansvar for å utvikle en god kommunikasjon innad i klubben, og å synliggjøre klubbens 
arbeid og aktiviteter mot seilsportens aktører og generelt i samfunnet, gjennom elektroniske og 
konvensjonelle media. Utvalget skal:  
Tilrettelegge for enkel kommunikasjon fra alle grupper og utvalg i seilklubben  

Bistå med veiledning og eventuelt kurs i bruk av hovedkommunikasjonen, hjemmesiden ranseil.no  

Utvikle maler og gi råd om innholdet i all ekstern kommunikasjon  
 

Sportsgrupper:  
 
Jollegruppen  
Gruppens viktigste oppgave er å rekruttere barn og ungdom til seilsporten. Dette skjer i hovedsak 
gjennom å tilrettelegge:  
Seilkurs for barn og ungdom på nybegynner og viderekommende nivå i form av teori og praksis  

Organisere regelmessig trening  

Engasjerende tiltak i seilsport og sosialt samvær for foreldre i samarbeid med de øvrige sportsgruppene  
Arrangere større lokale, regionale samlinger for jolleseilere (Pinsesamling)  

Pleie kontakten med regionale, nasjonale og internasjonale entype klubbene for joller  

Markedsføre jolleseiling i samarbeid med PR og informasjonsutvalget, Kjølbåtgruppen og T&H.  

Sørge for vedlikehold av jollemateriell  
Sørge for sikkerhet på trening og bistå regattautvalget med sikkerhet på jolleregatta etter avtale, jf. 
”sikkerhetsinstruks” og reglene for å være en ”barne- og Ungdomsvennlig Seilforening” 
 

Kjølbåtgruppen  
Gruppen ivaretar interessene til de entypebåtene som etableres i seilklubben. For tiden er dette:  
Oselvar  

Express  

Formula 18 (Katamaran)  
 
Gruppen holder kontakt med regionale, nasjonale og internasjonale entypeklasser innenfor de  
etablerte klasser, og tar initiativ til mesterskap og samlinger som fremmer entypeklassens profil i  
foreningen.  
 

Tur- og havseilergruppen  
Gruppen ivaretar interessene til flåten av tur- og havseilere i foreningen, og har ansvar for å organisere 
og gjennomføre:  
Ukentlige trimseilaser i regi av RAN Seilforening (Hjeltefjordtrimmen) (Alle medlemmer av RAN 
Seilforening som deltar regelmessig i trimseilasene forventes å påta seg oppgaver som arrangør av slike 
trimseilaser.)  

Innspill til Regattautvalget vedr. de terminfestede regattaene som RAN har ansvar for  

Kurs, samlinger og temakvelder i foreningen, med særlig fokus mot tur- og havseilermiljøet  



Sosiale tiltak for klubben og  

Gruppen deltar ellers i fora som planlegger aktiviteter og tiltak innenfor regionalt og nasjonalt nivå på 
tur- og havseilerområdet.  
 


