Møre og Romsdal Seilkrets
Kretsting 2019 – Referat
Kristiansund, 19. januar 2019
Til stede:
Møre og Romsdal Seilkrets
Giske Seilforening
Kristiansund Seilforening
Kristiansund Seilsportsklubb
Molde Seilforening
Måløy Seilforening
Ulstein Seilforening
Utrøna Siglarlag
Ålesunds Seilforening

1.

Stein Frode Bulling Ness
Ikke representert
Anders Aage Lyder og Sverre Pettersen
Vidar Kjønnø
Cecilie Wold
Ikke invitert og ikke representert
Erik Lenders og Kurt Håvard Skeide
Ikke invitert og ikke representert
Therese Giske Søvik, Inge G. Bøen og Andreas S. Larsen

Godkjenne sakliste

Sakliste utsendt i forkant av møtet ble godkjent.

2.

Møteleder og protokoll

Valg av dirigent for møtet:
Stein Frode Bulling Ness
Valg av sekretær for møtet:
Andreas S. Larsen
Valg av 2 personer for å signere referat: Therese Giske Søvik og Kurt Håvard Skeide

3.

Godkjenne eventuelle fullmakter

Ingen skriftlige fullmakter ble forelagt. Alle representantene ble antatt å ha fullmakt fra sine respektive
seilforeninger.

4.

Behandle årsmelding

Styrets årsmelding ble gjennomgått av leder. Enkelte tilleggskommentarer, blant annet:
• Ulstein Seilforening har ikke sendt inn medlemsantall til kretsen. En av foreningens
representanter opplyste at foreningen har om lag 110 medlemmer.
• Uklart hvor mange medlemmer Måløy Seilforening og Utrøna Seglerlag har. Se ellers punkt 12.
• Feil i punktet ”Kurs”. Molde Seilforening har ikke avholdt noen kurs i 2018.
• Under aktivitet ble det kommentert at det har vært arrangert Nordvest katamarancup for F18
med 4-5 deltagende båter.
• Det ble også klargjort at det var KSSK og ikke KSF som hadde deltatt som invitert lag på
enkeltstevne i Seilsportligaen.

5.

Regnskap

Regnskap for 2018 ble gjennomgått og godkjent. Prinsipper for regnskapsføring og bokføring ble
diskutert. Rutiner for fakturering og økonomisk styring bør forbedres.
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6.

Innkomne forslag

J/70 i Møre og Romsdal Seilkrets:
Det finnes nå 6 stk J/70 i Møre og Romsdal, og både Molde og Ålesunds Seilforeninger ønsker å se på
muligheter for en kretsserie eller KM for klassen. Mulig konsept ble diskutert.
I 2019 blir det avholdt et KM for klassen. ÅS er arrangør med hjelp fra MS. Alle foreninger i kretsen
inviteres og mesterskapet blir avholdt etter modell fra Seilsportsligaen. På sikt (fra 2020?) tar man sikte
på en serie med 2-3 årlige arrangementer i kretsen etter samme modell.
Det oppfordres ellers til å legge til rette for J/70-seiling, spesielt under InterCity, Nordenfjeldske
Seileruke og Molde Race Week.
Det ble gitt generell informasjon om de siste års utvikling av seilsportligaformat, da med J/70 som
båttype, fra de foreningene som har deltatt i seilsportligaen. Herunder at dette er en modell og båttype
det satses på fra seilforbundet. Det var enighet om at kretsen bør prioritere å legge til rette for å
arrangere regatta i ligaformat, bl.a. for å bedre rekruttering til seilsporten.

7.

Godkjenne terminliste

Utkast til terminliste var sendt ut i forkant av møtet. Dokumentet ble gjennomgått, og enkelte
endringer og justeringen ble gjort. Se vedlegg for endelig versjon.
Terminlisten er forholdsvis omfattende og det kan være behov for å redusere antall seilaser for å heve
status til de regattaer som arrangeres. Kretsstyret fikk derfor i oppgave å i løpet av sesongen:
- Kartlegge ønsker og behov for aktivitetsnivå på seiling i kretsen.
- Kartlegge ønsker omkring type seilarrangement.
- Vurdere hvordan man legger til rette for at arrangement kan få økt deltakelse av seilteam fra
andre lokasjoner.
- Gjennomføre et utvidet kretsmøte i oktober 2019 for å konkludere på føringer for 2020sesongen og dens terminliste.

8.

Fastsette kontingent

Kontingent beholdes på kr 15,- per medlem. Faktura for 2019 sendes ut tidlig i 2019.

9.

Budsjett

Forslag til budsjett var sendt ut i forkant av møtet. Noen få endringer ble gjort. Se vedlegg for vedtatt
budsjett.
Det ble påpekt at seilkretsen kan søke om støtte til egne arrangement, som for eksempel MR-Cup. Det
ble også understreket at styret skal søke om aktivitetsmidler fra idrettskretsen.
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10.

Valg

Følgende ble enstemmig valgt:
a) Leder: Stein Frode Bulling Ness – ÅS
b) Nestleder: Chris Remøy – GS
c) Styremedlem: Geir Berg Oshaug (kasserer) – MS
Styremedlem: Vidar Kjønnø – KSSK
Styremedlem: Kurt Håvard Skeide – KS
Styremedlem: Anders Aage Lyder – KS
d) Vara 1: Oda Helen Hansen – ÅS
Vara 2: John Molvik – MS
e) Revisor: Ingrid Remø – US
f) Valgkomité: Tom Høymer (leder), Thomas Hjertø og Cecilie Wold
g) Representant til Seiltinget 2019: styret får mandat til å oppnevne en representant
Krav til kvinnekvote i kretsens styre er ikke overholdt. Neste års valgkomité bes arbeide med dette.

11.

Kretsting 2020

Neste kretsting avholdes i Ulsteinvik 25. januar 2020.
Omforent rotasjon av sted for kretsting er inntil videre Ulsteinvik – Molde – Ålesund – Giske –
Kristiansund.

12.

Eventuelt

Følgende ble tatt opp under eventuelt:
- Det er behov for gjennomgang av kretsens KM-regler. ÅS sender over kommentarer til KMreglene slik at kretsen kan jobbe med eventuelle klargjøringer eller endringer som er klare til
årets KM skal arrangeres. I dette bør det tas høyde også for jolle-KM.
- Kretsen bør i større grad informere foreningene om mulighet for å søke om støtte til
arrangementer og tiltak, og vil komme med et opplegg for dette ovenfor foreningene.
- Styret skal opprette kontakt med Måløy Seilforening og Utrøna Seglerlag samt sørge for å
integrere disse i kretsen. Medlemskontingent for disse foreningene faktureres fra 2019.

Andreas S. Larsen
Referent

Sted og dato:

(sign)
______________________
Therese Giske Søvik

(sign)
______________________
Kurt Håvard Skeide
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