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Utvidet styremøte - Referat 

Dato / 

Sted 

Lørdag 30.11.13  / Fjærestua, Molde 

Deltakere: Thomas Hjertø, Tom Høymer, Rolf Kåre Sæther, Per Kristian F. Horn, Kurt Håvard 

Skeide, Lasse Devold, Vidar Kjønnø, Rolf Marstein, Peter L. Larsen, Marius 

Maaseide, Inge Bøen, Leif Halvard Scheide, Odd Roar Lange, John Helge Frøystad, 

Geir Berg Oshaug, Geir Oterhals 

 Agenda: 

Sak 1 Hvordan skape et attraktivt tilbud for jolleseilere i alderen 15-19 år? 

Konklusjon: Hovedfokus for møtet var å få til en styrking av jollesamarbeidet i kretsen i 2014. Det ble 

diskutert løst og fast om hvordan de ulike klubbene jobber og hvilke klasser det drives 

opplæring i.  En oversikt over jolleklassene viser at klubbene har en utfordring med å 

holde på ungdom etter at det går ut av Optimisten.  (Over 50 % av seilerne seiler 

optimist.) 

MR-Cup i 2014 

For å skape et bedre tilbud til breddeseilingen lokalt, var det enighet om å øke statusen 

på MR-Cup i 2014.  Alle foreninger sa seg i utgangspunktet villig til å ta på seg ett 

arrangement hver. (Ulstein styrebehandler om de tar på seg Jolle KM 2014)  

Det blir 5 MR-Cup arrangement i 2014. ( 4 for Laser, da ett arrangement kolliderer med 

NC-Laser.) 

• vedlegg 1:  Foreløpig terminliste Joller 

• Vedlegg2:  Bestemmelser for MR-Cup / Veiledning for arrangør 

 

Hvilke klasser skal vi satse på? 

For å styrke antallet seilere i de ulike klassene, ble det bestemt at kretsen skal anbefale 

at vi i Møre og Romsdal skal satse på følgende jolleklasser:  

Optimistjolle  /  Laser 4.7 / Radial / Standard   / RS Feva. 

(Dette skal ikke utelukke seilere i andre klasser fra å delta.) 
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Kretslag 

Det kom opp et forslag om å danne et kretslag.  Dette ble diskutert litt frem og tilbake og 

det ble foreslått at det nye styret jobber videre med mer detaljerte planer rundt 

etablering av et evt.  kretslag.  

Sponsorer 

Det nye styret bør jobbe med å mulighetene for å skaffe til veie sponsorer til MR-Cup og 

et evt kretslag.  Gjensidige stiftelsen ble nevnt som et forslag. 

Sak 2: 

 

Utdanning av Dommere, Arrangører, Trenere og Målere. 

• Dommer 1  /Arrangør 2 -  koordineres av foreningene. 

• Dommer 2 / Arrangør 2 -  koordineres av kretsen. 

• Trener I - koordineres av foreningene / krets 

 

Konklusjon: Foreningene melder inn sine behov for kursing. Kurs holdes i den forening med flest 

kursdeltakere.  

 

 

Sak 3: 

 

Kandidater til kretsstyret 2014. Forslag om at styre i hver forening blir ansvarlig for å 

innstille kandidat(er) fra egen forening. 

 I følge lov av Møre og Romsdal Seilkrets skal det velges Leder, Nestleder, 4 

styremedlemmer og 2 vara. Dette trer i kraft f.o.m. 2014. 

 

 

Sak 4: 

 

Nordenfjeldske Seileruke 2015: Arrangør søkes 

Konklusjon: Geir B. Oshaug fra Molde, redegjorde for hva som ble bestemt på 

representantskapsmøte under NSFU 2013. Det ble ikke oppnevnt noen arrangør for 

NSFU 2015. Det ble videre bestemt at Molde SF skulle ta ballen videre og først spørre 

Innherred SF som nr 1, og Ulstein SF som nr 2.  

Malvik SF har kommet med ønske om å arrangere.    


