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Innkalling til årsmøte 2018
Årsmøtet ble kunngjort på foreningens internettside og sendt ut til alle medlemmer per e-post 1.
februar 2018
Teksten på foreningens internettside var som følger:
Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 28.02.2018 kl 18:00 i Skansen
Klubbhus.
Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00.

Dokumentasjon for årsmøtet:
Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon er lagt ut på ut på TSFs nettside, samt i papirversjon i
klubbhuset for gjennomsyn senest 21.02.2018. Saker fra medlemmene som skal behandles på årsmøte
må være levert til styret innen 14.02.2018.

Stemmeberettigede:
Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i
orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet.
På vegne av Styret i TSF:
Sigve Kjelstrup, Leder TSF
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Styrets forslag til saksliste og dagsorden
Leder ønsker fremmøtte medlemmer velkommen
Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 121 driftsår, herunder gruppeårsmeldinger:
4.1 Årsmelding fra styret
4.2 Komiteenes årsmeldinger
4.3 Årsmelding fra aksjeselskapene
Sak 5: Behandling av TSFs regnskap i revidert stand
Sak 6: Behandling av forslag og saker:
6.1 Vedtakssaker
6.2 Orienteringssaker
Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift
Sak 8: Vedtak om TSFs budsjett for 123. driftsår, sesongen 2018
Sak 9: Behandling av TSFs organisasjonsplan
Sak 10: Valg
Avslutning
Undertegning av protokollen
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Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
Styrets forslag:
Ordstyrer: Bård Fjeldaas
Referent: Andreas Nilsen
Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet.

Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 122. driftsår, herunder komiteenes og aksjeselskapenes
årsmeldinger
Årsmelding fra styret
TSFs styre har i foreningens 122. driftsår bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem Administrasjon:
Styremedlem Aktiviteter:
Styremedlem Eiendom:
Kasserer:
Styremedlem Styreprosjekter:
Vara:

Sigve Kjelstrup
Mikael Viggen
Helene Rydjord
Linn Emelie Schäffer
Henrik Larsen
Jon Kåre Hellan
Andreas Nilsen
Tom Storvik

Styremøtene i 2018 ble avholdt 1. mars, 3. april, 8. mai, 21. august, 6. november, 11. desember, 8.
januar og 19. februar. Det ble gjennomført dialogmøter med alle komiteledere 29. mai og 16. oktober.
Det har også vært jevnlig kommunikasjon over epost iforbindelse med enkeltsaker.
Etter forrige årsmøte har styret jobbet med en plan for å videreføre Glohanetradisjonen i samarbeid
med Det Vise Råd. Glohanen og Keiserriket Cuba har alltid vært en viktig del av TSF sin kultur og
historie, og dette ønsker styret at skal videreføres. Siden DVR er frivillige og engasjerte mennesker
ønsket vi i styret at de skal få rom til å finne sin egen kreative løsning for hvordan dramaet om
keiserriket Cuba skal fortsette. I første omgang gjaldt det å finne en liten gruppe med personer på
tvers av foreningen. Resultatet ble et kupp under Glohanetinget i 2017, og i disse dager jobbes det
med en strategi for hvordan tradisjonen skal videreføres. Vi gleder oss til Glohaneseilas og påfølgende
Glohaneting i 2018.
På forsommeren ble styret kontaktet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag angående ærfuglunger som
ikke fant veien ut etter å ha dykket under landgangsbryggen på Tautra. Arve stilte opp på kort varsel
for befaring og ordnet med hasteløsninger for å gi fugleungene en rømningsvei. Saken er enda ikke
avsluttet, så dette vil vi jobbe videre med i 2018. Arve og Sigve Haualand sin innsats har vært
enestående i saken, vi skylder dem en stor takk.
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Utover dette har styret brukt tid på skjenkebevilling for onsdager i samarbeid med Huskomiteen og
helt til slutt styrebehandlet ombygging og oppusssing av klubbhuset i forbindelse med pålegg om
fettutskiller. Huskomiteen har organisert dugnad og pusset opp på rekordtid, og resultatet ble
fantastisk bra!
Det er et prinsipp at alt frivillig arbeid skal være lystbetont, og da er det viktig at komiteer og
avdelinger har frihet og eierskap til sine ting, og at de har støtte fra styret. TSF har hatt enfull kalender,
med variert kappseilas, jolleseiling, kurs og trening. Vi har hatt sosiale sammenkomster og vært på tur.
TSF har en fantastisk gjeng med frivillige, som jobber og står på for at alle medlemmene skal ha et bra
tilbud.
Vi i styret takker alle som har bidratt i året som har gått, og ser frem til en ny og spennende sesong
sammen med Trondhjems Seilforening.
Sigve Kjelstrup
Styrets Leder

Komiteenes årsmeldinger
Administrasjon og medlemsservice
Medlemsservice:Inn- og utmeldinger er gjort i systemet Klubbadmin.no fortløpende i løpet av
driftsåret. For at vi skal kunne ha et oppdatert medlemsregister i Klubbadmin.no er det viktig at alle
TSF medlemmer oppdatere sine personalia på portalen www.minidrett.nif.no.
Vi har ikke lykkes med å rekruttere en sponsorsjef og tilhørende sponsorkomite, og heller ikke en
historiekomite som kan starte arbeidet med å ta vare på TSFs historiske dokumenter m.m.
Medlemskort kan hentes på kontoret i klubbhuset på Skansen onsdager mellom 10.30-17.00, evt fås
ved oppmøte til årsmøtet. Forutsetningen er betalt medlemsavgift. En god del medlemmer har ikke
hentet sitt medlemskort.
Pr 31.01.2017 hadde Trondhjems Seilforening totalt 604 medlemmer (i 2016 var tallet 625, i 2015 var
tallet 658). Antall menn er 487, og 117 er kvinner. Eldste medlem er 92 år, og yngste medlem er 5 år.
Helene Rydjord
Styremedlem Administrasjon

6

TSF-nett
I store deler av 2017 har TSF vært uten nettansvarlig. Hver komite har hatt en eller flere som kjenner
systemet slik at vi får ut informasjon, men foreningen savner definitivt en person som har et overordnet
ansvar for tekniske løsninger og publisering av informasjon.
Dette vil bli en av oppgavene Styret må jobbe med i 2018.

Avdeling Aktiviteter (Linn Emelie Schäffer)
Avdeling aktivitet består av: Regattakomiteen, Jollegruppa og Tur og Hav.
Jollegruppa har hatt et aktivt år, og det er har vært god aktivitet i samtlige grupper. Det ble testet et
nytt format med intensive, helg-baserte nybegynnerkurs som var veldig populært og det ble det
arrangert en meget vellykket sommerleir på Tautra i slutten av sommerferien. Dette ga rekruttering til
optimistgruppa som holdt seg solid ut høsten med 10-15 ivrige seilspirer. I ynglinggruppa og blant
laserseilerne har det også vært bra aktivitet, og spesielt ynglinggruppa er en viktig rekrutteringskanal
for nye medlemmer til seilforeningen.
Regattasesongen har bestått av mange vellykkede arrangementer. I tillegg til de tradisjonelle
regattaene ble kvalifisering til seilsporligaen videreført i Yngling. TSF er kvalifisert til å seile i 1.
divisjon også i 2018
Den gamle tradisjonen med barnekurs på Tautra ble igjen gjennomført med stor suksess. Det ble
fulltegnet på kort tid, og med flinke instruktører og god hjelp fra frivillige i foreningen, ble kurset et
flott arrangement.
Turkomiteen har fortsatt vært relativt uformelt organisert. Viser for øvrig til rapporter fra hver komite i
det følgende.
Årsrapport TSF Jolle 2017
For sesongen 2017 var det lagt større vekt på arrangere kortere seilkurs for nybegynnere i optimist
med mulighet for videre deltagelse i jevnlig trening.
Seilsesongen i Trondheim er kort og det er således viktig at nye seilere får en introduksjon til seiling
som er intensiv og med riktig kvalitet. Dette innebærer at kurs som går over to helger eller en helg og
2-3 ettermiddager samlet gir like mye seiling som en halv sesong med tirsdagsseiling.
Progresjonen blir således god og de seilerne som fortsetter etter kurset vil få bedre utbytte av senere
treninger og gapet mellom nye og erfarne seilere blir betydelig mindre på kort tid.
2017 var også et år hvor flere av seilerne i treningsgruppen vokste ut av optimistjollen. Laser og RS
Feva er alternativene for videre seiling i jolle. Jollegruppen retter en stor takk til medlemmene med
Laserjolle som har lånt ut disse til felles bruk i treningsgruppen. Gapet mellom jolleseilerne og
"voksen"-seilerne er også blitt mindre da flere jolleseilere nå deltar i andre klasser.
Yngling er en stabil og stor gruppe. Her er det et godt treningssamarbeid med NTNUI seiling. Det er et
stort spenn i nivået i gruppen og hele tiden kommer det til nye seilere. Materialet som TSF og NTNUI
forvalter begynner å bli veldig slitent og det bør sterkt vurderes en oppgradering.
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Aktiviteten er god. Det er tidvis veldig godt oppmøte på treninger og regatta. Det deltas også på
regattaer utenfor klubben både i Norge og internasjonalt.
Sportsbåt, Melges 24, har ikke hatt noe formelt treningsopplegg i jollegruppen i 2017.
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Årsrapport Regattakomiteen 2017
Sesongen startet med treningssamling på Tautra med trener fra TSF og medhjelpere fra
regattakomiteen. Arrangementet var en stor suksess både sportslig og sosialt!
Foreningen har også i år deltatt i Norsk Seilsportsliga. Nivået blir høyere og høyere, men lagene som
har representert TSF har med en 9. plass totalt beholdt plassen i 1.divisjon. Laget som representerte
seilforeningen i de fleste stevnene i 2016 fikk mulighet til å stille kvalifisering for Champions League i
St.Petersburg i august. Laget fikk prøve seg på et nytt nivå av seiling og klarte ikke å kvalifisere seg til
Champions League, men leverte tidvis gode resultater.
Halten Ocean Race ble et slørerace, hvor strategi og fart ble viktig. Under 6 minutter skilte første og
tredje plass. Cantomar stakk av med seieren!
Nordenfjeldske seileruke ble arrangert i Kristiansund. Seks båter representerte TSF og det endte med
seier i alle tre klasser! Gratulerer til Big Brother, Leda 3 og Foxy Siss med seier i hver sin klasse.
Det var varslet svært mye vind og Høststormen ble derfor gjennomført med alternativt løp i 2017.
Båtene seilte innover fjorden og det ble en våt og vindfull affære. Foxy Siss og MiPia vant hver sin
klasse.
Kretsmesterskapet for entype og NOR-Rating ble arrangert av TSF på Grilstad. 12 båter deltok, fordelt
på to ratingklasser og en melgesklasse. Shadowfax, Hera og Parody ble kretsmestre i hver sin klasse.
Midtnorsk Seilcup ble vunnet av Cantomar som har hevdet seg i flere av cupens regattaer!
TSF har også vært representert i VM for X35 i København (Shadowfax), VM i Melges 24 i Helsinki (Team
Stormfokk og Parody), Nordisk mesterskap i M24 i Marstrand (Parody), NM i M24 på Hankø (Team
Stormfokk og Parody), klassemesterskap i Yngling i Bergen (Tigergutt, Odette, Bølla +2) og Tjørn Runt
(Leda 3).
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Avdeling Eiendom (Henrik Larsen)
TSF har tre store eiendommer som krever endel drift og vedlikehold. I tillegg må vi forholde oss til
grunneier, kommune og de reguleringer og betingelser som legges på eiendommene.
Året 2017 begynte med søknad om skjenkebevilling. Det ble avholdt gjennomgang med skjenke
kontrollen og mattilsynet tidlig på våren.
Andreas Nilsen, tok etablerer prøven mens Ingunn Pettersen og Hege Johannesen tok
kunnskapsprøven. Stor takk til de som har stått på for at man kan nyte en kald pils på klubbhuset etter
seilasen! På sikt jobbes det med å kurse flere, slik at belastningen ikke blir for stor på de som har
kunnskapsprøven.
Klubbhuset har blitt en viktig inntektskilde for foreningen. 2017 ble ett rekordår!
Dette innebærer mye jobb for hussjefen og huskomiteen om har gjort en fantastisk innsats.
Lilleskansen har en langsiktig plan om utvidelse av terrassen noe som har medført en regulering av
utleiearealene mellom Skansen AS og TSF.
Henrik Larsen
Styremedlem Eiendom
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Klubbhuset
I 2017 har huset hatt følgende komite:
Kristin Sandvik
Hege Johannessen
Mette Vestli
Ingun Pettersen
Ole Aleksander Ottesen
Vegard Kristensen
Bente Syversen
Året 2017 startet med kursing av medlemmene og søknad om skjenkebevilling.
Det har vært en nesten dobling av leieinntektene noe som medfører en del arbeid.
Huset har blitt godt brukt av medlemmene og komiteen har arrangert flere fester. Premiefesten ble
arrangert på klubbhuset med stor suksess.
Medio Juli kom kommunen med ett krav om innstallering av fettutskiller, etter problemer med tette
avløpsrør i forbindelse med lokalet.
Dette medførte at de langsiktige planene om oppgradering og flytting av kjøkkenet ble fremskyndet
og satt i sammenheng med installering av fettutskillertanken.
Arbeidene startet medio Januar 2018 og ble gjennomført med en fantastisk innsats fra flere
medlemmer!
Fristen var formannens barnedåp, midten av februar, noe som løste seg relativt greit.
Nåværende Hussjef Kristin Sandvik har reist på langtur etter en fantastisk innsats i komiteen! Ole og
Vegard skal dele på ansvaret og sitter som hussjefer i 2018!
På vegne av Huskomiteen
Kristin Sandvik & Henrik Larsen
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Hytta – Cuba
Sesongen startet med at dugnaden i april ble gjennomført. Denne er et viktig tiltak for å få hytta klar for
ny sesong og for gjennomføring av nødvendig vedlikehold.
Det var godt oppmøte og fantastisk stemning på årets dugnad!
Tradisjonen med treningssamling på hytta er gjenopptatt. Dette ble stor suksess med fantastiske
seilforhold!
Ellers ble både Grautskeia og Glohanen arrangert i 2017. Dette er to seilaser med målgang på Tautra
og høy sosial profil.
I tillegg ble det arrangert jollekurs for barn på Tautra i august med stort oppmøte og masse moro.
I vår ble det oppdaget at enkelte ærfugl unger svømmer under landgangsbryggen og blir sittende fast
mellom pongtongene. Dette ble satt i sammenheng med at man fant døde ærfugler ved bryggen.
Arve Flatås og Sigve Haualand har vært på flere møter med fylkeskommunen for å finne løsninger på
problemet.
Man har fjernet deler av skjørtet på brygga, og tror at dette skal sikre at ærfuglene skal komme seg ut.
Vi har hatt godt samarbeid med fylkeskommunen, og er sikre på at dette er ett problem man finner en
løsning på.
Hytta ble klargjort for vinteren i månedsskiftet oktober/november.
Rose Solberg har sittet som leder, men det er god plass til flere komitemedlemmer!

På vegne av Hyttekomiteen
Rose Solberg & Henrik Larsen
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Havn
Havneanlegget er fortsatt i
tilfredsstillende stand.
I 2017 fikk vi skiftet den spennwiren i
som røk i D-brygga i 2016. Vi har
ingen indikasjoner på at noen av de
andre wirene er i fare for å ryke. Alle
bryggene er dessuten sikret med
doble wirer, slik at skade på en wire
ikke vil få store konsekvenser.
I 2017 ble også strømkabelen til Cbrygga utbedret etter en skade.
Vi opplever fortsatt en del brekkasje
på strømsøylene ved at kontakter rives løs. Den vanligste årsaken er at båten går ut av båsen uten at
landstrømmen er koblet fra. Vi vil be leietakerene å være oppmerksomme på dette slik at vi unngår
ytterligere skader. Leietakerene i havnen er ansvarlige for skader på båtplassen, dette gjelder også
den tilhørende strømkontakten.
Den enkelte leietaker er også ansvarlig for å holde strømkontakten sin låst. Strømkabler må heller ikke
forlates på kaia med strømmen tilkoblet.
Til slutt vil jeg minne aksjonærer og leietakere i havna at alle båtene i anlegget skal være
ansvarsforsikret (punkt 5 i havnereglementet). Sjekk gjerne forsikringsvilkårene, i en del tilfeller
gjelder ikke forsikringen når båten ligger på vannet om vinteren.
Trondheim 19. Februar 2017
Nils-Morten Nilssen
Havnesjef
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Årsmelding fra aksjeselskapene
TSF Havn AS
Trondhjem Seilforenings Havn AS har i driftsåret 2017 hatt god kontroll på kapital og
investeringsutgifter knyttet til omsetning, drift og vedlikehold.
Tilstanden i havneanlegget, både på Skansen og i Kanalhavna er fortsatt tilfredsstillende.
Deler av anlegget begynner nå å bli så gamle at vi må forvente økt vedlikehold, og også utskifting av
eldre deler. Styret jobber med en oppdatert vedlikeholdsplan.
Ved årsskiftet var 13 båtplasser tilsvarende 1 759 aksjer for intern distribusjon eller videresalg.
Totalt representerer båtplassene 34 692 B-aksjer pålydende kr. 100,- Kursen er for tiden 270. I tillegg
besitter TSF 8500 A-aksjer i selskapet.
Vi trenger hjelp med å holde aksjonærregisteret i orden og ber om rask tilbakemelding ved
adresseendringer. Ligningskontoret som hvert år får oversendt aksjonærlisten, er svært nøye med at
alle personopplysninger er korrekte.
Selskapet har gjennom driftsleder hatt en åpen dialog med Trondheim Interkommunale Havn, og
samarbeidet om havnerelaterte oppgaver fungerer godt.
Sluttresultat for 2017 er ikke klart for presentasjon i denne rapporten, så det henvises til selskapets
generalforsamling vedrørende regnskapstall.
Trondhjems Seilforenings representanter i TSF Havn AS er Johnny Holst (styreformann) og Odd Erik
Dahlen. Driftsleder er Arve Flatås
Trondheim 19.02.2017
Nils-Morten Nilssen
Daglig leder, TSF Havn AS
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Skansen AS
Årsrapport for Skansen AS.
Styret i Skansen AS har avholdt 4 styremøter i året og i tillegg har det vært telefonmøter ved behov.
Generalforsamlingen ble avholdt den 12 juni 2017. Samarbeidet med leietaker har fungert godt. Leien
er betalt ved forfall, etter avtale. I året ble det på forespørsel av leietager søkt om godkjennelse til
utbygging av ekstra lager, prossessen er godt igang og vi håper på igangsettelse og ferdigstillelse før
påske 2018.
Påbygget vil bli finansiert gjennom tilleggskontrakt på ekstra husleie for leietaker. Styremedlem Sigve
Haualand følger opp byggesaken på vegne av styret.
Etter en vurdering av taket i 2016 ble det estimert at det bør tekkes om innen 3-5 år. Det avsettes
50000,- for og imøtekomme mulige kostnader i forbindelse med bytte av taktekking.
Likviditeten er tilfredsstillende og selskapet har også i 2017 tilbakebetalt kr 50 000,- av lånet fra TSF.
Restgjeld i dag er 100 000,-.
Besøkstallet øker betraktelig for hver sommer og Lille Skansen har igjen fått hederlig omtale i pressen.
Omsetningen har økt, både leietaker og styret ser lyst på utviklingen for det nye året.
Regnskapet for 2017 vil gi et overskudd på kr 27 000,- før skatt. Det er foretatt avskrivning med kr
141.000,- på huset. Regnskapet er ferdig revidert..
Regnskap og administrasjon utføres av Gun Helena Svendsen, det betales ikke for denne tjenesten.
Styret har i året bestått av:

Tone Anthonsen, leder
Paal Haug Jenssen
Johan Brobakke
Gun H. Svendsen
Sigve Haualand

(valgt i 2017 for 2 år)
(valgt i 2017 for 2 år)
(valgt i 2016 for 2 år)
(valgt i 2017 for 2 år)
(valgt i 2016 for 2 år)

Vi ønsker medlemmene i Trondhjems Seilforening et riktig godt nytt år!
Styret i Skansen AS
Tone Anthonsen
Styreleder
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Sak 5: Behandling av TSFs regnskap i revidert stand
Forslagsstiller: Styret i TSF
Se Appendix 1

Forslag til vedtak:
TSFs årsmøte godkjenner TSFs regnskap for 122. driftsår, sesongen 2017, som fremlagt.
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Sak 6: Behandling av forslag og saker
6.1 Vedtakssaker
6.1.1 Lovendring (forslagsstiller Styret)
§4 i Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag av 22.10.2015 bestemmer at medlemskontingenten
må være minst kr 100 pr medlem. Nåværende §3(11) i TSFs lov strider mot dette, da den bestemmer at
medlemmer som har fylt 70 år og som har vært betalende medlemmer i minst 10 år gis vederlagsfritt
livsvarig medlemskap. Punktet må derfor strykes.
Endringen kan ikke gis tilbakevirkende kraft. De medlemmer som allerede er innvilget vederlagsfritt
livsvarig medlemskap beholder derfor dette.

§3 lyder nå:

§ 3 Medlemmer
(1) Alle som aksepterer TSFs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp
som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene
til TSF og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. TSFs avgjørelse kan påklages til idrettskretsen.
Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til
Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
(3) Medlemskap i TSF er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og TSFs regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) TSF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.
Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i TSF og skal strykes fra
foreningens medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.
(7) TSF skal føre medlemslister.
(8) TSF plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.2
(9) Æresmedlemmer, hvis antall ikke må overstige 6, kan etter innstilling fra styret velges av årsmøtet
med flertall som for lovendring.
(10) Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent i tilfelle sykdom, arbeidsledighet eller
annen tungtveiende grunn.
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(11) Medlemmer som har fylt 70 år og som har vært betalende medlemmer i minst 10 år gis
vederlagsfritt livsvarig medlemskap.

Styret foreslår at punkt 11 strykes, sliik at §3 heretter skal lyde:

§ 3 Medlemmer
(1) Alle som aksepterer TSFs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp
som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene
til TSF og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. TSFs avgjørelse kan påklages til idrettskretsen.
Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til
Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
(3) Medlemskap i TSF er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og TSFs regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) TSF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.
Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i TSF og skal strykes fra
foreningens medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.
(7) TSF skal føre medlemslister.
(8) TSF plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.2
(9) Æresmedlemmer, hvis antall ikke må overstige 6, kan etter innstilling fra styret velges av årsmøtet
med flertall som for lovendring.
(10) Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent i tilfelle sykdom, arbeidsledighet eller
annen tungtveiende grunn.

6.2 Orienteringssaker
6.2.1 Planer for 2018 - Avdeling for Eiendom
Klubbhus
Klubbhuset har akkurat fått et kjempeløft, men noe arbeid gjenstår fortsatt. Nye rutiner for bruk og
utleie må på plass, og mangler vi avdekker underveis må utbedres. Det planlegges ingen store
prosjekter i 2018 ut over nødvendige dugnader.
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Hytta Cuba
Hytta er i god stand, men det er et gammelt bygg med behov for kontinuerlig vedlikehold. Det er
derfor viktig at dugnader gjennomføres regelmessig; én hoveddugnad om våren og en mindre dugnad
om høsten.
Havn
Havn og serviceområde vil bli berørt av ombygging på Lilleskansen. Her vil vi jobbe for å få til
integrerte løsninger som vil fungere for alle parter.
6.2.2 Planer for 2017 - Avdeling for Aktiviteter
Under Aktiviteter ligger alle foreningens seilsportslige arrangementer. De fleste aktivitetene her er
2018 blir nok et aktivt år både på jolle og regattafronten i TSF. På jollefronten planlegges det intensive
nybegynnerkurs i optimist som forrige sesong, ukentlig tirsdagstrening for Optimist/feva og
mandagstrening for Ynglinggruppa. I tillegg vil det testes ut et nytt konsept med lørdagsseiling på
Tautra i slutten av mai og det blir igjen sommerleir på Cuba i slutten av skoleferien. Med økt aktivitet i
barnegruppa blir det økt behov for trenere og det vil i april bli arrangert Trener 1 kurs på Skansen.
Regattagruppa viderefører de fleste tradisjonelle helgeregattaer og onsdagsregattaer i samme stil som
tidligere i 2018. Det vil også bli arrangert kvalifisering for seilsportligaen i Yngling som forrige sesong.
Nytt av året er den nye regattaen «Kystekspressen» samt at Høststormen flyttes frem 2 uker til 3. helg i
september, dette for å forsøke å få økt deltagelse. Som et alternativ vil regattaen Oktoberfest, en
dagsseilas, bli arrangert i den tradisjonelle Høststormhelgen.
6.2.3 Presentasjon av komitéledere for sesongen 2017
Orienteringssak fra: Styret i TSF
Jollesjef: Anne Sliper Midling
Regattasjef: Andreas Jahn
Hyttesjef: Rose Solberg
Hussjef: Ole Aleksander Ottesen og Vegard Kristensen
Havnesjef: Nils-Morten Nilsen fortsetter, han velges av TSF Havn AS
Arrangementssjef: Denne komiteen er per dags dato ikke aktiv
Nettredaktør: NN
Ingen har meldt seg som Sponsorsjef, og Historiekomiteen mangler besetning. Turkomiteen har ingen
formell aktivitet og dermed ingen besetning. Det nye styret vil fortsette å jobbe med dette.
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Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift
Forslagsstiller: Styret i TSF
Medlemskontingent
Da idrettsforbundets lover ikke gjør det mulig å innvilge nye vederlagsfrie livsvarige medlemskap,
foreslås seniorkontingent innført for medlemmer som heretter fyller 70 år. Videre foreslås
studentkontingent erstattet med en høyere aldersgrense for juniorkontingent. Styret ønsker ikke å
måtte holde orden på hvem som begynner og avslutter studier. For øvrig foreslår styret å beholde
satsene fra 2017.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at medlemsavgiften for 2018 fastsettes til:
Hovedmedlem:
kr. 890,Familiemedlem:
kr. 540,Juniormedlem t.o.m året de fyler 25år:
kr. 390,Seniormedlem f.o.m året de fyller 70år
kr. 390.Utenbysmedlem
kr. 390,Pensjonistmedlemmer med kontingentfritak fra før er fritatt for kontingent fortsatt
Havneavgift
Styret i TSF foreslår å øke havneavgiften med 3 %. Beløpet rundes ned/opp til nærmeste 10 kroner.
Bøyeavgiften på kr. 200,- som ble innført på årsmøtet 2016 for å dekke kostnadene til vedlikehold av
bøyehavnen beholdes.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at havneavgiften for 2016 fastsettes til:
Kategori 1: kr 4 300,- + 200,- = kr. 4 500,Kategori 2: kr 4 300,- + 200,- = kr. 4 500,Kategori 3: kr 4 560,- + 200,- = kr. 4 760,Kategori 4: kr 4 840,- + 200,- = kr. 5 040,Kategori 5: kr 5 270,- + 200,- = kr. 5 470,-

Sak 8: Vedtak om TSFs budsjett for 123. driftsår, sesongen 2018
Forslagsstiller: Styret i TSF
Se Appendix 2

Forslag til vedtak:
TSFs årsmøte godkjenner TSFs budsjett for 123. driftsår, sesongen 2018, som fremlagt.
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Sak 9: Behandling av TSFs organisasjonsplan
Forslagsstiller: Styret i TSF

TSF sin organisasjonsmodell er uendret fra fra 2014 og ble i årsmøte i 2015 tilpasset TSFs lov (§ 19
punkt 2) slik at det ble synliggjort i modellen at TSF består av tre avdelinger med underliggende
komiteer:

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar TSF styrets fremlagte forslag til organisasjonsmodell.
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Sak 10: Valg
Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Ellen Beate Hansen Sandseter (Leder)
Christian Øye
Inge Hassel

Innstilling fra valgkomitéen til TSFs årsmøte 15. februar 2017
Styre
Leder: Sigve Kjelstrup (gjenvalg)
Nestleder: Hege Brende (nyvalg)
Styremedlem Administrasjon: Roar Skaaraaen (nyvalg)
Styremedlem Aktiviteter: Inge Hassel (nyvalg)
Styremedlem Eiendom: Henrik Larsen (tidligere varamedlem)
Kasserer: Jon Kåre Hellan (gjenvalg)
Styremedlem Styreprosjekter: Linn Emelie Schäffer (gjenvalg, ny posisjon)
Vara: Einer Herrem (nyvalg)
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd TSF har representasjonsrett (i realiteten
seiltinget og kretstinget).
[styrets leder]
Forslaget innebærer å videreføre dagens praksis. Ved kun å foreslå styreleder bes årsmøtet om å gi
styreleder delegasjonsrett. Da vil representasjon bli tatt opp som styresaker for å bestemme hvem som
skal delta ved ting og møter.
Revisorer
Eivind Wahl (gjenvalg)
Gorm Sølve Gaare Lyng (gjenvalg)
Kontrollkomite
Rolf Sagmo (gjenvalg)
Inger Christensen (gjenvalg)
Dariusz Fathi (gjenvalg)

Innstilling til valgkomite for 2017 fra TSF styret
Ellen Beate Hansen Sandseter (Leder)
Mikael Viggen
Andreas Nilsen

Avslutning
Undertegning av protokoll
Takk for møtet!
For styret i Trondhjems-seilforening
Sigve Kjelstrup
Leder
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Appendix 1 – Revidert Regnskap og noter til TSFs regnskap 2017
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Appendix 2 - TSFs budsjett for 123. driftsår, sesongen 2018
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