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Til stede:
Kristiansund Seilforening
Kristiansund Seilsportsklubb
Molde Seilforening
Ulstein Seilforening
Utrøna Siglarlag
Ålesunds Seilforening
Møre og Romsdal Seilkrets

Anders Aage Lyder
Vidar Kjønnø
Cecilie Wold, Geir Berg Oshaug og Thomas Hjertø
Erik Leenders, Yrjar Garshol og Kurt Håvard Skeide
Peter Andre Sætre
Eva Fladmark, Inge G. Bøen og Andreas S. Larsen
Stein Frode Bulling Ness

Ikke møtt:
Giske Seilforening

1.

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:
Geir Berg Oshaug
Valg av 2 personer for å signere referat: Vidar Kjønnø og Anders Aage Lyder

3.

Godkjenne fullmakter

Alle representantene ble antatt å ha fullmakt fra sine respektive seilforeninger.

4.

Behandle årsmelding

Styrets årsmelding ble gjennomgått av leder for kretsen. Ingen særskilte kommentarer til årsmeldingen.

5.

Regnskap

Kretsens forslag til resultatregnskap for 2020 ble presentert. Presentert regnskap er ikke ferdig revidert.
Kommentarer til regnskapet:
- Ålesunds Seilforening kommenterte at det må forventes at det kan presenteres et ferdig
revidert regnskap på kretstinget.
- Etter spørsmål fra Molde Seilforening bekreftet kasserer at seilkretsen nå er ajour med
fakturering av kontingent fra medlemsforeningene.
- Ålesunds Seilforening stilte spørsmål om alle foreninger har betalt kontingent. Kasserer
bekreftet at Giske Seilforening ikke har betalt for 2019 og 2020, og at dette er reflektert i
balanseregnskap som blir presentert etter at revisor har gjort ferdig sin gjennomgang.
Regnskapet ble godkjent med forbehold om at det ikke fremkommer feil i revisors gjennomgang.
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6.

Innkomne forslag
a. Fra AASF: Forslag reviderte KM-regler.

Ålesunds Seilforening presenterte sitt forslag til endring av kretsens regler for gjennomføring av KM.
Det var noe diskusjon omkring forslaget. Flere representanter uttrykte sin støtte, noen støttet deler av
forslaget og kom med innspill til mulige endringer av forslaget og noen var mot forslaget.
Ålesunds Seilforening forslag slik det var sendt inn ble derfor tatt opp til avstemning. Forslaget ble
vedtatt mot 3 stemmer.

b. Fra styret: Forslag retningslinjer for tildeling av støtte.
Kretsens kasserer presenterte styrets forslag til nye retningslinjer for tildeling av støtte.
Det ble en del diskusjon omkring forslaget. Flere uttrykte støtte til forslaget mens det også ble tatt opp
en del spørsmål og forslag til andre kriterier og retningslinjer enn de som var inntatt i forslaget. Tinget
tok dermed en kort pause mens Ålesunds Seilforening ble oppfordret til å kladde et alternativt forslag.
Etter pausen presenterte Ålesunds Seilforening alternativt forslag. Det ble også diskusjon om dette.
Diskusjonen endte med at man tok opp Ålesunds Seilforenings alternative forslag, med en endring
foreslått av Molde Seilforening, til avstemning.
Følgende tekst i kursiv ble vedtatt mot 2 stemmer:

«Retningslinjer for søknad om aktivitetsmidler
MRSK kan tildele støtte til regattaer og treningssamlinger som inkluderer aktive fra
minst 2 foreninger i kretsen. For 2021 kan det tildeles inntil kr 300,- per aktiv deltager
tom 25 år.
Retningslinjer for søknad om støtte
Foreninger i kretsen kan søke om støtte til utdanning, aktivitet og
rekrutteringsfremmende tiltak.
Utdanning støttes med inntil kr 500,- per deltager per gjennomførte arrangement.
Aktivitet og/eller rekrutteringsfremmende tiltak må inkludere aktive fra minst 2
foreninger i kretsen for å være søknadsberettiget.
MRSK ber om skriftlig søknad sendt til post@mr-seilkrets.no .»
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7.

Godkjenne terminliste

Møteleder presenterte en konsolidert terminliste satt sammen av mottatte forslag fra kretsens
foreninger. Listen ble gjennomgått i plenum og oppdateringer/korrigeringer ble gjort fortløpende.
Terminliste ble vedtatt som det går frem av egen fil. I tillegg ble det bestemt at KM for J/70 skal
arrangeres av Molde Seilforening i 2021. Molde Seilforening og Ålesunds Seilforening vil avtale et
passende tidspunkt for KM J/70 og formidle det til kretsen så det tas med på listen.
Etter at terminlisten var vedtatt ble det kommentert fra Ulstein Seilforening at antallet arrangement er
høyt, at helgene fylles opp og at det blir mange aktiviteter som er rettet mot samme personer. Det ble
også kommentert fra Ulstein at man nå har fått en bra fordeling av NOR-rating regattaer igjennom
sesongen. Ålesunds Seilforening støttet uttalelsene fra Ulstein.

8.

Fastsette kontingent

Styret foreslo at kontingent beholdes på kr 15,- per medlem. Kristiansund Seilsportklubb kommenterte
at man kanskje bør vedta kontingent for etterfølgende år i stedet for det året som er påbegynt. De vil
eventuelt komme med forslag om dette til neste kretsting.
Styrets forslag ble vedtatt.

9.

Budsjett

Forslag til budsjett var sendt ut i forkant av møtet og dette ble presentert av kretsens kasserer.
Endelig budsjett ble vedtatt som det går frem i kolonnen til høyre i regnskapet for 2020. Reiseutgifter til
seilting ble fjernet og budsjettert støtte ble økt med 10.000,-.

10.

Valg

Cecilie Wold presenterte valgkomiteens innstilling.
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 – US
Styremedlem: Anders Aage Lyder – KS
d) Vara 1: Ellen Rafaelsen – MS
Vara 2: Erik Leenders - US
e) Revisor: Ingrid Remø – US, for et siste år.
f) Valgkomité: Tom Høymer og Cecilie Wold (leder)
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11.

Kretsting 2020

Neste kretsting avholdes i Molde 22. januar 2022.
Omforent rotasjon av sted for kretsting fremover er Ålesund – Giske – Kristiansund – Ulsteinvik –
Utrøna – Molde

12.

Eventuelt

Følgende ble tatt opp under eventuelt:
- Seilkretsen bør oppdatere sin lov i henhold til lovnorm fra Seilforbundet.
- Arbeidsmøte for sammenstilling av terminlister for 2022 skal arrangeres 13. november.
- Vidar Kjønnø ba kretsen bidra til å promotere Atlantic Snipe for damer og jenter i kretsen, siden
dame-NM blir arrangert i Snipe. KSSK ønsker velkommen til Atlantic Snipe før NM.

Referent

Sted og dato: Kristiansund 28. januar 2021

(sign)
______________________
Vidar Kjønnø

(sign)
______________________
Anders Aage Lyder
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