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Agenda 

 

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

tillegg 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 – Ingen foreligger. 
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.  
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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 Ellen Rafaelsen, MSF 

Vara 2 Erik Leenders, USF 
 

Revisor: Ingrid Remø, USF 

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

 

Medlemsmasse 

Kretsen har i 2021 hatt 7 foreninger med totalt xxx medlemmer: 

- Aalesunds Seilforening (xxx) 

- Molde Seilforening (xxx) 

- Kristiansunds Seilforening (97) 

- Ulstein Seilforening (105) 

- Kristiansund Seilsportklubb (xx) 

- Giske Seilforening (5) 

- Utrøna Seglarlag (xx) 

 

Møtevirksomhet 

Seilkretsen var representert på det digitale Seiltinget arrangert av Norges Seilforbund 13. mars. 

Protokoll fra seiltinget kan lastes ned på 

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/edocman/nsf-seilting-protokoll-2021-

understegnet/download?Itemid=0   

 

Det er avholdt 2 møter i regi av kretsen i løpet av året.  

- Styremøte avholdt på Teams i mai. 

- Møte for å koordinere arbeid med terminlister 2022 i november. 

 

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/edocman/nsf-seilting-protokoll-2021-understegnet/download?Itemid=0
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/edocman/nsf-seilting-protokoll-2021-understegnet/download?Itemid=0
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Oppgaver fra forrige kretsting 

Kretstinget ba styret om å oppdatere Møre og Romsdal Seilkrets lov i henhold til gjeldende lovnorm 

fra seilforbundet. Dette er ikke gjennomført ennå siden vi ikke har fått avklart hva som er gjeldende 

lovnorm for særkretser. 

Seilkretsen skulle bidra i å promotere Atlantic Snipe for damer og jenter i kretsen. Dette 

arrangementet ble dessverre avlyst og dermed ingen promotering heller. 

 

Tildeling av støtte 

På kretstinget i 2021 ble det vedtatt «Retningslinjer for tildeling av støtte til kretsens foreninger». 

Disse ble publisert på kretsens hjemmesider. 

Styret har i løpet av 2021 mottatt 2 søknader om støtte knyttet til planlagte arrangement. En av 

søknadene ble trukket med bakgrunn i at arrangementet ble avlyst grunnet lav påmelding. 

Molde Seilforening fikk innvilget støtte til arrangement av Norges-cup for laser med kr 17.100,-. 

 

Aktiviteter 

MR-Cup joller 

I 2021 ble det arrangert MR-Cup for joller bestående av 4 regattaer. Sesongen åpnet med MR-

Cup 1 i Ålesund i april. Deretter ble MR-Cup 2 og 3 avviklet i Molde i mai og august, før man 

avsluttet med finale i Ålesund i september. Et arrangement som var kombinert med KM for 

joller. 

Antall deltakere og vinnere i MR-Cup 2021: 

- Laser 4.7 / ILCA 4 – 10 deltakere – vinner Erik Bøen, AASF 

- Laser Radial / ILCA 6 – 2 deltakere – vinner Ingrid Bøen, AASF 

- Optimist, klasse A – 6 deltakere – vinner Nela Grala, AASF 

- Optimist, klasse B – 10 deltakere – vinner Emil Lervåg, AASF 

- Optimist, klasse C – 5 deltakere 

Totalt 33 deltakende båter, noe som er en gledelig økning fra de siste par årene (18 og 21) og 

man er i nærheten av 2018-nivå. 

 

KM J/70 

J/70 KM ble arrangert i Molde i 2021. Det var 6 deltakende lag, fem fra Molde og ett fra Ålesund. 

Kretsmestre, med god margin ble Team Ramsalt, AASF (Andreas Larsen, Håvard Yndestad og 

Magnus Martinsen). 
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KM joller 

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

- Laser 4.7 / ILCA 4, Erik Bøen, AASF 

- Optimist, klasse A, Nela Grala, AASF 

- Optimist, klasse B, Alida Brandshaug, AASF 

 

KM 12,5 kvm 

For 12,5 kvm ble det dessverre ikke tellende kretsmesterskap siden det deltok bare 3 båter, alle 

fra en forening, i arrangementet i Ålesund i september,  

 

KM 2.4 mR 

KM for 2.4 mR ble arrangert i Ålesund i september med 6 startende båter fra 2 foreninger. 

Kretsmester: 

- Ola Herje Jr., AASF 

 

KM NOR-Rating 

KM for NOR-rating var planlagt å inngå i Nordenfjeldske Seileruke. Den ble som kjent avlyst og 

dermed ble det heller ikke noe kretsmesterskap i 2021.  

 

Kretsranking NOR-Rating 

I 2021 var det satt opp 5 tellende regattaer i en kretsranking for NOR-Rating. 4 av disse ble 

avviklet, Rundeseilasen, Frei rundt (som skulle vært Grip rundt), Storholmen Rundt og 

Borgundfjorden Rundt.  Vinner av kretsrankingen: 

- xxx 

 

Økonomi 

Viser til avgitt regnskap for fullstendig oversikt. 

Kretsen har hatt kr 25 844,- i driftsinntekter og kr 19 686,- i driftskostnader, noe som gir et positivt 

årsresultat på kr 6 158,-. Driftsinntekter er på nivå med budsjett mens driftskostnader er bare 45% 

av det som ble budsjettert. Årsresultat er dermed kr 24.648,- over budsjett. Beholdning per 31. 

desember 2021 var kr. 82 380,54. 
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Kommentar til regnskapet: 

- Seilkretsen hadde budsjettert med kr 40.000,- i støtte til foreningene. Mottatte søknader 

representerte i utgangspunktet kr 39.000,-. Etter at et arrangement ble avlyst og tildeling til 

Norges cup for laser ble beregnet etter reelt antall deltakere endte vi opp med tildeling av 

mindre enn halvparten. 

 

Ålesund, 16. januar 2022 

 

     

Stein Frode Bulling-Ness 

Leder 
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5. Regnskap 
 

Se eget dokument. 

 

6. Innkomne forslag 
 

Ingen 

 

7. Godkjenne terminliste 
 

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

 

8. Fastsette kontingent 
 

Kontingent for 2021 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 

Lov for Møre- og Romsdal Seilkrets, §11: 
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«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.» 

 

11. Kretsting 2023 
 

Siden det ikke er arrangert fysisk kretsting i 2021 eller 2022 foreslår styret Molde 28. januar i 2023. 

Deretter Ålesund – Giske – Kristiansund – Ulsteinvik – Utrøna. 

 

12. Eventuelt 
 


