møre og romsdal seilkrets
Møtereferat: Kretsting for MR-Seilkrets.
Sted: Glamox, Molde.
Dato: 16 jan. 2016
Tid: 12:00
Tilstede: Thomas Hjertø (leder), Tom Høymer (kasserer), Chris Remøy (GS?), Toril Tomren
(valgkomite + ÅS), Kurt Håvard Skeide (US) og Geir Oterhals (MS)
Tinget skal:
1. Godkjenne saksliste.
- Saksliste godkjent selv om innkalling ikke kom ut 1 mnd før Kretstinget.
2.

3. Velge dirigent, sekretær og to stykker til å signere.
- Thomas Hjertø valgt som dirigent
- Geir Oterhals valgt som sekretær
- Tom Høymer og John Molvik signerer.
-

4. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt.
- Ingen fullmakter levert.
- Tomren representerer som leder av valgkomiteen og som vara for ÅS.
5.

4. Behandle årsmelding.
- Leder leste gjennom Årsmelding
- Innspill:
o Høymer, US: Seilkretsens fremtid – Var det mye diskusjon rundt dette i tinget? I
MRSK fortsetter vi med MRSK seilkrets. Oppfordrer til samarbeid mellom kretser.
Måløy seilforening har økt aktivitet. Tom Høymer tar kontakt med Måløy. Invitere
de på jollearrangement.
- Vedtak: Årsmelding godkjent.
6. Behandle kretsens regnskap i revidert stand.
- Orientering om regnskap fra kasserer:
i. Ikke endelig revidert, men trolig ferdig til neste uke. Revidert og godkjent 22.01.16
ii. Inntekter: Bra med inntekter (2x) fra M & R idrettskrets. Bra å komme ajour
med innbetaling av kontingenter. Leder sender ut søknadsskjema for midler
fra M&R Idrettskrets. Oppfordrer medlemmer til å komme med innspill på
andre aktiviteter det kan søkes om midler på.
iii. Utgifter: Ikke noe uvanlig.
- Vedtak: Regnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.
7.
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6. Behandle innkomne forslag.
- Ny lovnorm for foreninger og særkretser fra NIF.
o Orientering: Den nye lovnormen ble vedtatt 22. okt 2015 på Idrettstinget.
o Leder MRSK har endret lovnorm for MRSK ihht til ordlyd i ny lovnorm. MRSK
regnes som særkrets.
o Innspill: Ordet «særkrets» som benyttes i lovnormen, endres til «Møre og Romsdal
Seilkrets».
o Kretstinget er informert over endringer i lovnorm.
 Tillegg i paragraf 13
 Paragraf 14: Hvor mange representanter hver forening kan stille med er likt
den tidligere loven vedtatt på forrige kretsting. Særkretsens styre +
representanter fra idrettslagene. Det kan derfor være for eksempel 4 fra US
 Det er ikke lagt til noe nytt ifht gammel lovnorm. Det som var i gammel
lovnorm er videreført.
o Innspill på terminliste: MRSK setter frist for innlev av terminliste til 10. januar.
o Kjønnsfordeling ble diskutert: Valgkomiteen har forsøkt å skaffe kvinnelige
kandidater, men har ikke lyktes. Det anses av styret og valgkomite som viktigere
med geografisk fordeling i MRSK styret enn kjønnsfordeling. MRSK oppfordrer de
enkelte medlemsforeninger til å arbeide med å øke kvinnerepresentasjonen.
o Ungdomsrepresentant ble diskutert: Også her oppfordres de deltakende
foreningene å øke sin ungdomsrepresentasjon. Kan styret i medlemsforeningene
også inneha en ungdomsrepresentant?
-

Vedtak: Den nye lovnormen utarbeidet ihht NIFs nye standard enstemmig vedtatt.

8. Fastsette kontingent.
- Vedtak: Kontingent på kr 15,- opprettholdes.
9.

8. Vedta budsjett.
- Orientering: Sponsormidler som var satt opp i budsjett for 2015 (Sparebanken
Møre) ble ikke fulgt opp. Ikke lagt opp til sponsormidler i budsjett for 2016. Marius
Maaseide oppfordres til å sjekke ut om forespørsel om støtte fra Sparebanken
Møre fortsatt er aktuell (Toril Tomren forespør Marius Maaseide)?
- Vedtak: Fremlagt budsjett vedtatt.
9 . Godkjenne terminliste
- Rundeseilasen satt til 28. mai.
- MR cup 4, Kristiansund 20. – 21.08, endres til Molde. Kristiansund arrangerer
MRCUP2 og KM, 30.4. – 1.5.
- Kretsmesterskap kjølbåt: Storholmen (27. august). GS stiller som arrangør med
støtte fra ÅS ifht arrangement av baneseilaser.
- MR cup 5 joller: Kolliderer med NC
- Vedtak: Terminliste vedtatt med ovenforstående endringer, med unntak av MR-cup
5 jolle der Thomas Hjertø og John Molvik skal diskutere dette og ta en beslutning i
samråd med Inge Bøen i ÅS.
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10. Velge:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Revisorer med stedfortredere.
d) Valgkomité på 3 medlemmer.
e) Representant til ting.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først
og deretter velges varamedlemmene.
Valgkomiteen la frem følgende innstilling:
Leder: Thomas Hjertø, Molde
Nestleder: Marius Maaseide, Ålesund
Styremedlem: John Molvik, Molde
Styremedlem: Kjell Visnes, Kristiansund
Styremedlem: Kurt Håvard Skeide, Ulsteinvik
Styremedlem: Chris Remøy, Giske
1. vara: Vidar Kjønnø, Kristiansund
2. vara: Tom Høymer, Ulsteinvik
Revisor: Ingrid Remø, Ulsteinvik
Valgkomiteen har bestått av:
Torill Tomren, Ålesund
Odd Roar Lange, Molde
Rolf Sæther, Kristiansund
Forslag: Revisor og kasserer bør være fra samme forening.
Vedtak: MRSK tinget vedtok følgende:
Leder: Thomas Hjertø, Molde
Nestleder: Marius Maaseide, Ålesund
Styremedlem og kasserer: Tom Høymer, Ulsteinvik
Styremedlem: Styremedlem: Kjell Visnes, Kristiansund
Styremedlem: Kurt Håvard Skeide, Ulsteinvik
Styremedlem: Chris Remøy, Giske
1. vara: Vidar Kjønnø, Kristiansund
2. vara: John Molvik, Molde
Revisor: Ingrid Remø, Ulsteinvik
Valgkomite 2016: Rolf Sæther, Kristiansund (leder), Cecilie Bjørnerem Brandal og Jostein Hopen.
10. Bestemme tid og sted for neste kretsting.
Vedtak fra siste kretsting, Ålesund 21. januar, 2017, Giske 2018, Molde 2019 og Ulstein 2020.
11.
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Eventuelt:
J70 – Orienteringssak:
Kristiansunds Seilforening – Leder av MRSK informert fra KSF om at private lag utreder mulighet for
spleiselag på 2 J/70’er.
Molde Seilforening – Mulig forsalg til årsmøtebehandling at foreningen forskutterer én J70 mot at
interessenter betaler et depositum og en månedlig leiesum. En forutsetning at det også kjøpes en
privat J70 som kan leies ut til foreningen til Seilsportsligaarrangement. MS sender sitt forslag til
MRSK tinget.
Oppfordrer andre foreninger til også å arbeide for dette. Kan det i 2017 opprettes en kretscup / KM
i Seilsportsligaformat?
Signatur

