Kretsting 18. januar 2014
Referat
Sted: Fjærstua Molde,
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjent

2. Valg av dirigent og referent: Dirigent Thomas Hjertø, Molde SF. Referent Odd Roar Lange,
Molde SF. Til å underskrive protokoll: Snorre Visnes, KSF og Steinar Aasebø, USF
3. Godkjenne fremmøtte representanter: 11 fremmøtte og stemmeberettigede. Årsmøtet
ønsker å presisere at klubber som stiller med mer enn én representant på kretsting skal ha
begge kjønn representert jfr Seilkretsens vedtekter.
4. Årsmelding 2013: Godkjent med tilføyelse under pkt ”Utdanning”. Det har vært arrangert
trener-1-kurs i kretsen i april 2013. Kurset ble arrangert av Norges Seilforbund, med Molde
SF som teknisk arrangør. Det deltok seks deltagere på kurset.
5. Regnskap: Regnskapet godkjennes med forbehold om revisorgodkjenning som skal utsendes
senere. Regnskapet er ikke revidert pga sykdom.
Årsmøtet ber styret påse at medlemskontingent innkreves i tråd med vedtektene.
Faktura til klubbene baserer seg på medlemstallene som er registrert til Idrettsregistrering.
Faktura for 2013 er ikke sendt ut. Denne sendes ut sammen med faktura for 2014.
6. Innkomne forslag: Forslag fra styret om å fjerne valg av valgkomité og flytte dette ansvaret
over på medlemsklubbene som får i oppdrag å innstille kandidater til kretsstyret.
Forslaget ble etter kort debatt trukket. Klubbene oppfordres allikevel til aktivt å finne
kandidater til styreverv i Møre og Romsdal Seilkrets.
7. Fastsettelse av kontingent: Ingen endring i medlemskontingent – kr 10 per medlem.
8. Budsjett: Vedtatt med følgende tilføyelser.
a) Budsjettet økes med kr 50 000 på inntektssiden og tilsvarene på utgiftssiden. Dette gjøres
under posten: Jolleprosjekt
Styret legger fra prosjektbeskrivelse og vil be klubbene om et engangstilskudd for å starte
opp den tidligere vedtatte jollesatsingen (ref utvidet kretsstyremøte desember 2013).
Vedtatt mot to stemmer fra KSF
b) Post ”kurs” økes fra 5000 kroner til 10 000 kroner.

9. Terminliste. Godkjent. (Se vedlegg)

10. Valg:
Leder: Thomas Hjertø – gjenvalgt
Nestleder: Odd Roar Lange – MSF – ny
Kasserer: Tom Høymer – USF – gjenvalgt
Styremedlem: Rolf Kåre Sæther – KSF – gjenvalgt
Styremedlem: Knut Håvard Skeide – USF – gjenvalgt
Styremedlem: Marius Maaseide – AASF – ny
Varamedlem: Lasse Devold – MSF – gjenvalgt
Varamedlem: C hris Remøy – GSF – gjenvalgt
Revisor: Ingrid Remø – USF – gjenvalgt
Valgkomite: Torill Tomren – AASF - ny
Per Kristian Frisenfeldt Horn – MSF – ny
Snorre Visnes – KSF – ny
11. Neste kretsting: Avholdes 17. januar 2015 i Ulsteinvik

Molde 22. januar 2014

Odd Roar Lange
Referent

Steinar Aasebø, USF

Snorre Visnes, KSF

