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Agenda 

 

Agenda for kretstinget følger §11 i lov for Møre og Romsdal Seilkrets - Kretstingets oppgaver, med 

endringer i kursiv: 

1. Godkjenne saksliste.  
2. Velge dirigent og sekretær, samt 2 personer til å signere referatet.  
3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt.  
4. Behandle årsmelding.  
5. Behandle kretsens regnskap i revidert stand.  
6. Behandle innkomne forslag.  

a. Revisjon av KM-regler (forslag fra AASF) 
b. Retningslinjer for støtte (forslag fra styret) 

7. Behandle og godkjenne terminliste 
8. Fastsette kontingent.  
9. Vedta budsjett.  
10. Valg:  

a. Leder og nestleder  
b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
c. Revisorer med stedfortredere.  
d. Valgkomité på 3 medlemmer.  
e. Representant til ting.  

11. Bestemme tid og sted for neste kretsting.  
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter 
velges varamedlemmene. 
 
Ved valgene skal det velges representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i 
kretsens lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to 
representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre 
medlemmer. 
 
Tillitsvalgte kan ikke samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet 
organisasjonsledd, bortsett fra en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i 
idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. 
 
 
 
 
  



møre og romsdal seilkrets  
 

 

4. Behandle årsmelding 
 

Styret har i perioden bestått av 

Leder  Stein Frode Bulling-Ness, AASF 

Nestleder Chris Remøy, GSF 

Kasserer Geir Berg Oshaug, MSF 

Styremedl. Vidar Kjønnø, KSSK  

Styremedl. Kurt Håvard Skeide, USF 

Styremedl. Anders Aage Lyder, KSF 

Vara 1 Oda Hansen, AASF 

Vara 2 Erik Leenders, USF 
 

Revisor: Ingrid Remø, USF 

Valgkomite:  Tom Høymer USF (leder), Cecilie Wold MSF 

 

Medlemsmasse 

Kretsen har nå 7 foreninger med totalt 956 medlemmer: 

- Aalesunds Seilforening (472) 

- Molde Seilforening (236) 

- Kristiansund Seilforening (107) 

- Ulstein Seilforening (120) 

- Kristiansund Seilsportklubb (30) 

- Giske Seilforening (5) 

- Utrøna Seglarlag (60) 

 

Møtevirksomhet 

Det er avholdt 1 møte i regi av kretsen i løpet av året.  

- Styremøte avholdt på Teams i november. 

Utover dette har saker vært fulgt opp på epost og telefon. 

Seilkretsen var representert på Møre- og Romsdal Idrettskretsting i slutten av mai. Protokoll fra 

tinget kan lastes ned på https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/om-

kretsen/idrettskretsting/  

  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/om-kretsen/idrettskretsting/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/om-kretsen/idrettskretsting/
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Økonomi 

Viser til avgitt regnskap for fullstendig oversikt. 

Kretsen har hatt kr 42 397,- i driftsinntekter og kr 11 396,- i driftskostnader, noe som gir et positivt 

årsresultat på kr 31 001,-. Både driftsinntekter og driftskostnader er en del lavere enn budsjettert 

mens årsresultat er kr 579,- under budsjett. Beholdning per 31. desember 2020 var kr. 85 221,-. 

Kommentarer til regnskapet: 

- Som det går frem av protokoll fra idrettskretstinget ble det vedtatt ny modell for 

fylkestilskudd for 2020-2021. Dette medførte at mulig aktivitetstilskudd til seilkretsen er en 

del lavere enn budsjettert. 

- Seilkretsen hadde i 2019 innvilget Ålesunds Seilforening støtte på kr 5000,- til innleie av 

trenere i forbindelse med NC for optimist og laser i 2020. Dette ble imidlertid ikke noe av 

siden arrangementet ble avlyst. 

- Seilkretsen har i løpet av 2020 fått utviklet ny nettside, noe som gjør at årets kostnader til 

nettside er høyere enn budsjettert. 

 

Aktiviteter 

MR-Cup joller 

I 2020 ble første planlagte MR-Cup avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner. Med god innsats 

fra jollemiljøene ble imidlertid de tre øvrige 3 MR-Cup regattaene arrangert i løpet av sesongen, 

2 i Ålesund og 1 i Molde. 

Antall deltakere og vinnere i MR-Cup 2020: 

- Laser 4.7 – 6 deltakere – vinner Erik Bøen, AASF 

- Laser Radial – 3 deltakere – vinner Andre Fugledal, AASF 

- Optimist, klasse U-12 – 7 deltakere – vinner Nela Grala, AASF 

- Optimist, klasse U-15 – 2 deltakere – vinner Linn Farstad, MSF 

Totalt 18 deltakende båter, noe som er en svak nedgang fra 2018 da det var 21 deltakende 

båter.  

J/70 

J/70 KM ble også i 2020 arrangert i Ålesund etter først å ha blitt utsatt og deretter flyttet fra 

Molde. Det var 11 deltakende lag fra fire av kretsens foreninger 

Kretsmestre, med en meget solid serie på 11 førsteplasser ble Team Addicted, AASF (Fredrik 

Mordal Hessen, Håvard Yndestad og Inge Bøen). 
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KM joller 

KM for joller ble arrangert som en del av MR-cup i Molde. Kretsmestre: 

- Laser Radial, Ingrid Bøen, AASF 

- Laser 4.7, Erik Bøen, AASF 

- Optimist, klasse U-12, Nela Grala, AASF 

- Optimist, klasse U-15, Linn Farstad, MSF 

12,5 kvm 

KM for 12,5 kvm ble arrangert i Ålesund 12.-13. september. Kretsmestre: 

- Kristian Haahjem og Tone Myklebust, AASF – 5 deltakende båter 

2.4 mR 

KM for 2.4 mR ble arrangert i Ålesund. Kretsmester: 

- Ove Rørvik, AASF – 7 deltakere 

NOR-Rating 

På Kretsting i januar 2020 ble det besluttet å arrangere kretsranking for NOR-Rating igjen. På 

grunn av mange avlysninger i sesongen ble kun en av de tellende regattaene avviklet. Det er 

derfor ikke satt opp noen ranking. 

 

 

Ålesund, 19. januar 2021 

 

     

Stein Frode Bulling-Ness 

Leder 
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5. Regnskap 
 

Regnskap er sendt til revisor for godkjenning. Se vedlegg. 

 

6. Innkomne forslag 
 

a) Fra AASF: Forslag reviderte KM-regler. Se vedlegg. 

b) Fra styret: Forslag retningslinjer for tildeling av støtte. 

 

7. Godkjenne terminliste 
 

Forslag til terminliste, konsolidert fra mottatte innspill, presenteres i møtet. 

 

8. Fastsette kontingent 
 

Kontingent for 2020 har vært kr 15,- per medlem. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. 

 

9. Budsjett 
 

Forslag til budsjett, se vedlegg. 

 

10. Valg 
 

Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Valget gjennomføres deretter slik: 

a) Leder 

b) Nestleder 

c) 4 styremedlemmer 

d) 2 varamedlemmer 

e) Revisor med stedfortreder 

f) Valgkomite, 3 medlemmer 

g) Representant til seilting 2021 
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11. Kretsting 2022 
 

Siden det ikke er arrangert fysisk kretsting i 2021 foreslår styret Molde 29. januar i 2022. Deretter 

Ålesund – Giske – Kristiansund – Ulsteinvik – Utrøna. 

 

12. Eventuelt 
 


