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Innkalling til årsmøte 2019
Årsmøtet ble kunngjort på foreningens internettside og sendt ut til alle medlemmer per e-post 13.
januar 2019
Teksten på foreningens internettside var som følger:
Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 13.02.2019 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 06.02.2019. Saker fra medlemmene som skal behandles på årsmøte
må være levert til styret innen 30.01.2019.

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 123 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 Orienteringssaker
Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift
Sak 8: Vedtak om TSFs budsjett for 124. driftsår, sesongen 2019
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 123. driftsår, herunder komiteenes og aksjeselskapenes
årsmeldinger
Årsmelding fra styret
TSFs styre har i foreningens 123. driftsår bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem Administrasjon:
Styremedlem Aktiviteter:
Styremedlem Eiendom:
Kasserer:
Styremedlem Styreprosjekter:
Vara:

Sigve Kjelstrup
Hege Brende
Roar Skaaraaen
Inge Hassel
Henrik Larsen
Jon Kåre Hellan
Linn Emelie Schäffer
Einer Herrem

Styremøtene i 2019 ble avholdt 12. mars, 16. april, 14. mai, 18. juni, 20. august, 24. september, 3.
desember, 16. januar og 4. februar. Det ble gjennomført dialogmøter med alle komiteledere 10. april
og 27. august. Det har også vært jevnlig kommunikasjon over epost iforbindelse med enkeltsaker.
Ærfuglsikring av landgangsbryggen på Tautra ble ferdigstilt før sesongen, og som lovet har
Fylkesmannen i Trøndelag dekket en stor del av kostnaden. Stor takk til Arve og alle hans hjelpere for
vel utført arbeide. Arve fortsetter i full fart, og i 2019 er det planlagt bytte av kjetting i bøyehavnen. Her
vil vi oppgradere til syrefast kjetting, da forventet økt levetid forsvares kostnaden.
Styret har også jobbet med formell prosess for håndtering av uoppgjort havneleie. Her fikk vi hjelp av
advokat Herrem til å kartlegge de juridiske mulighetene vi har til å rydde opp. Kort fortalt innebærer
det at etter purringer og inkasso så kan TSF ta pant i båten å selge denne eller levere til vraking for å
dekke utgiftene. Styret vil forsøke dette i praksis i løpet av 2019.
Sesongen var preget av følgebåtsituasjonen. Et resultat av manglende vedlikeholdsprosedyrer og
etterslep på service medførte at vi måtte ta på oss en del reparasjonskostnader samt innkjøp av ny
motor. Jollegruppa har iverksatt en del tiltak som skal sikre driften, og det er viktig at dette følges opp
fremover.
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TSF har søkt og fått tildelt det siste stevne i Seilsportligaen for 2019. Dette er noe vi virkelig gleder oss
til, og sammen skal vi vise seilnorge hva vi kan få til. Det er allerede etablert en liten komite under
ledelse av Knut Osen, og grunnarbeidet er godt i gang.
Vi i styret takker alle som har bidratt med stort og smått i løpet av året som har gått. Det er stekt
tusenvis av vafler og sikkert like mange møtetimer og arbeidstimer er levert. Vi er utrolig glade og
stolte av å representere en så flott forening, og ser frem til et nytt år med vind i seilene.
Dette er mitt siste år som leder i TSF (for denne gang), men jeg kommer fortsatt til å delta aktivt i
foreningen og selvsagt på vannet.
Jeg ønsker påtroppende leder lykke til!
Sigve Kjelstrup
Styrets Leder

Komiteenes årsmeldinger
Administrasjon og medlemsservice
I løpet av året har Hans Kirchner blitt engasjert som ansvarlig for klubbens websider.
Inn- og utmelding har fortløpende blitt gjort i systemet KlubbAdmin.no i løpet av driftsåret. For at
klubben skal ha et oppdatert medlemsregister, er det viktig at alle medlemmer oppdaterer sine
personalia på portalen www.minidrett.nif.no.
Pr. 31.01.2018 hadde Trondhjems Seilforening 549 medlemmer. I 2017 var antallet 604 og i 2016 var
antallet 625. Eldste medlem er 91 år mens yngste medlem er 6 år.
Roar Skaaraaen
Styremedlem Administrasjon
TSF-nett
TSF har endelig fått en nettansvarlig, Hans Kirchner svarte på en stillingsutlysning og har utført
underverker med den tekniske delen av nettsiden. Hans er både flink og hyggelig, og styret ser frem
til videre samarbeid.
Sigve Kjelstrup
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Avdeling Aktiviteter (Inge Hassel)
Avdeling aktivitet består av: Regattakomiteen, Jollegruppa og Tur og Hav. Foruten oppfølging av disse
komiteene har avdelingen jobbet med, og fått godkjent, søknad om å få avvikle stevne i
Seilsportligaen. TSF skal arrangere 4. og siste ligastevne 7. og 8. september. Knut Osen har tatt på seg
ansvaret, og har begynt arbeidet.
Viser til komiteenes egne årsmeldinger. Turkomiteen er fortsatt en relativt uformell, men
velfungerende organisasjon.
Årsrapport TSF Jolle 2018
Jollegruppa hadde ny jollesjef og nye hovedtrenere i 2018. Noen av de viktigste målene for gruppa var
å:
sette i stand jollene
kjøpe ny Yngling for regatta
delta på EM for Yngling
få i gang en ungdomsgruppe med RS Feva
bruke Tautra mer
få en stabil gruppe for optimist.
Noen av optimistene var så slitne at de ble solgt. Tre av jollene på Tautra ble byttet ut, og elleve joller
på Skansen ble satt i stand. Jollegruppa har nå femten brukbare optimister for nybegynnere. Fire av
dem er på Tautra. Samtlige RS Feva ble også satt i stand med reparasjon av flere seil, og nye deler ble
kjøpt inn. Begge Ynglingene ble satt i stand, og det ble kjøpt inn en ny Yngling høsten 2018. Tigergutt
skal nå trolig selges. All reparasjon på jollene har blitt utført på dugnad, og ildsjelene her har vært
Aage Midling, Rimmert Cage og Christos Kalavrytinos.
Gjennom en kombinasjon av aktiv markedsføring i sosiale medier, og svært dyktige trenere, har
Jollegruppa mer enn doblet antall barn som seiler ukentlig med optimist. På tirsdagsgruppa hadde vi
full gruppe allerede våren 2018. Etter vårens nybegynnerkurs for optimister økte vi treningstilbudet
med en torsdagsgruppe. Det var i overkant av 20 barn som seilte ukentlig med Jollegruppa i 2018. Fire
av optimistseilerne bestod kravene til Sølvroret fra Norges Seilforbund.
Nytt av året var at vi ansatte en egen trener for RS Feva, Alexander Fahti. Høsten 2018 hadde vi et
nybegynnerkurs for Feva, og innen utgangen av året var det åtte ungdommer som seilte ukentlig med
Feva. Dette er vi svært fornøyd med.
Vi hadde et ønske om å bruke Tautra mer for jolleseiling. Vi gjennomførte to lørdagstreninger på
Tautra for optimistseilere, og begge øktene var fulle. Vi gjennomførte også den tradisjonelle
sommercampen på Tautra med i overkant av 20 barn og ungdommer.
Hovedtrenerne i 2018 har vært Martine Kjøge og Kristine Biehring Mohr. De fleste av trenerne er
studenter ved NTNU. Våren 2018 tok tre av foreningens egne ungdomsseilere trenerkurs gjennom
Norges Seilforbund. Dette var Oscar Brasethvik, Charlotte Kvande Hay og Alexander Fahti.
Kombinasjonen av trenere som har erfaring utenfor Trøndelag, og trenere som har erfaring fra
Trøndelag, har vist seg å være spesielt god. Dette ønsker vi å fortsette med.
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Nytt av året var at vi gjennomførte kurs i brettseiling med Marie Nustad. Gruppa som deltok var så
fornøyde med tilbudet at vi valgte å etablere en egen treningsgruppe for brettseilere. Brettseilere kan
være en ny medlemsgruppe for foreningen, og vi håper å fortsette med dette tilbudet i 2019.
Høsten 2018 arrangerte vi Klubbmesterskap for jolleseilere med klasser for Yngling, Laser, Optimist og
RS Feva. Deltakelsen var stor, og sammen fargela vi fjorden med store og små joller. Det deltok også
seilere fra Ålesund og Rissa.
En gjennomgående utfordring gjennom hele 2018 var ustabile følgebåter. Uten stabile og trygge
følgebåter kan ikke Jollegruppa drive en eneste treningsgruppe eller kurs. Det var en stor stressfaktor
å ha fulle kurs og treningsgrupper samtidig som tilstanden på følgebåtene var ustabile og
kritikkverdige. Helt fra oppstarten var samtlige følgebåter ustabile. Følgebåtene ble forsøkt reparert
på dugnad av tre av foreningens medlemmer (stor takk rettes til Christian Palmer, Knut Moe og Henrik
Larsen), av Tor`s båtservice og av verkstedet på Øysand. En motor ble kassert, og en ny ble innkjøpt.
Det ble innført strengere rutiner for bruk av følgebåtene, tilgangen til båtene ble betydelig
innstrammet, samtlige følgebåter ble øst minst to ganger hver uke og gjennom sommeren ble alle
følgebåtene satt på land. Vinteren 2018 / 2019 blir følgebåtene lagret på land og innendørs.
Det kan likevel tenkes at hard bruk over flere år har ført til at flere av motorene / følgebåtene må
byttes ut.
Den største begrensningen mot økt rekruttering i Jollegruppa er at vi ikke har stabile følgebåter.
Når følgebåtene er ustabile, må vi senke antall deltagere for å være sikre på at vi kan gi alle en
trygg opplæring. Vi ønsker svært gjerne å øke rekrutteringen ytterligere, men da må vi ha
stabile og trygge følgebåter.
Budsjettet for 2019 er derfor justert for å sikre en bedre følgebåtsituasjon.
Vennlig hilsen
Anne Sliper Midling
Jollesjef
Årsrapport Regattakomiteen 2018
Sesongen startet to uker etter påske med treningssamling på Tautra, denne gangen kun med lokale
trenere. Båter i både Melges 24 og NorRating deltok og fikk frisket opp regattakunnskapene for den
nye sesongen. Ikke minst ble det også hyggelig samvær på kvelden med masse hamburgere. Videre
utover våren gikk det slag i slag med hele 9 onsdagsregattaer på våren, i tillegg til alle de tradisjonelle
helgeseilasene. Ny av året var Kystekspressen, en regatta som gikk utover fjorden på fredag kveld til
Sjursvika. Det ble en solskinnsseilas i glitrende juni-vær, selv om det var kryss ut fjorden. Her var det
brukbar påmelding og er et arrangement som vil bli videreført i 2019.
TSF har også i 2018 deltatt i Eliteserien i Seilsportligaen. Nivået her har stadig blitt høyere og i 2018 har
de helt store resultatene uteblitt. TSF rykker derfor ned til 1. divisjon for 2019. Vi har slitt en del med
rekrutteringen til disse stevnene innad i foreningen, noe som har ført til lite forutsigbarhet og
kontinuitet i laget. Våre sportslige mål og hensikt med deltakelse i Seilsportligaen er et tema som må
evalueres før neste sesong. Dette er nå bare enda mer aktuelt når vi skal være arrangør for årets siste
stevne i september.
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Høstsesongen hadde 8 onsdagsregatter, i tillegg til Doublehanded, Glohanen, Kretsmesterskapet,
Høststormen og Oktoberfesten. Høststormen ble i 2018 arrangert 2 uker tidligere enn før, i god tro om
å unngå de verste stormene. Dette viste seg å slå feil da ekstremværet Knud meldte sin ankomst på
kysten samme helg. Løpet ble da lagt innover til Saltøya og kortet vesentlig ned slik at alle skulle
komme i mål før stormen fylte inn fjorden. Dette ble en suksess for de som deltok, selv om det kun var
12 påmeldte båter.
Oktoberfesten er et nytt arrangement som ble arangert første lørdag i oktober. Her ble det seilt en
distanseseilas på dagtid med påfølgende after-sail og Tapas på klubbhuset. Det ble en interessant
seilas med mange forskjellige forhold underveis. Oktoberfesten vil også bli arrangert i 2019.
Det har vært en trend de siste årene at påmeldingene til regattaer generelt og helgeseilaser spesielt
har vært nedadgående. Dette har stabilisert seg noe og vi ser tendenser til økende interesse, om enn
fortsatt på et lavt nivå. Det vil være et viktig fokus for komiteen i 2019 å jobbe for rekrutteringen og
interessen rundt regattaseiling for å få flest mulig ut på fjorden.
Med dette vil regattakomiteen takke for all deltagelse i 2018 og vi håper å se både kjente og nye fjes
på våre arrangementer i 2019.
Mvh
Andreas Jahn
Regattasjef

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.
Etter oppussingen av klubbhuset våren 2018 har man senket skuldrene litt, og det er kun gjort vanlig
vedlikehold av eiendommene.
Planen for 2019 er å oppgradere møbler på klubbhuset, og gjennomføre en oppfriskning av terna på
Cuba.
Ellers er det en målsetning å sette opp en vedlikeholdsplan for eiendommene. Dette for å kunne ha
bedre kontroll på evt. utgifter som kan komme.
Henrik Larsen
Styremedlem Eiendom
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Klubbhuset
I 2018 har huset hatt følgende komite:
Ole Aleksander Ottesen (vår)
Mette Vestli (vår)
Hege Johannessen
Ingun Pettersen
Bente Syversen
Vilde Larsen

Christos Kalavarytinos

Kristin Ytreland (Hussjef vår)
Vegard Kristensen (Hussjef høst)
Året 2018 startet med oppussing, og huset var i den forbindelse stengt i perioden 12. januar til 1.
mars. Dette har medført mindre tilgjengelighet til utleie, men leieinntektene var like under budsjett
på kr 290.000,-. Totalt sett er inntektene fra klubbhuset over budsjett.
Regnskapet bærer imidlertid preg av en del utgiftsføringer og økte avskrivninger i forbindelse med
oppussing. Underskuddet på kr 49.478,- er i sin helhet knyttet til kostnadssiden, og kan til dels
tilskrives engangseffekter som vil forbedres i 2019 med et fullt år til utleie og lavere
vedlikeholdsutgifter.
Det har i 2018 som tidligere vært høy etterspørsel fra leietakere, men etter innstilling fra Styret og
Årsmøtet er det foretatt en noe grundigere vurdering av hvert leieforhold. Dette har medført noe
færre og forhåpentligvis bedre kvalifiserte leietakere med mindre slitasje på huset.
Huset fremstår i ny og bedre drakt etter oppussingen ved inngangen av året, noe som kan tilskrives
den gode dugnadsinnsatsen fra engasjerte medlemmer av foreningen. Spesielt kjøkkenet har blitt
langt mer praktisk og åpent, og lokalet er nå langt bedre tilpasset både foreningens aktiviteter og
utleie.
Det har vært mye sosial aktivitet på huset i regi av foreningen i løpet av året, hvor bl.a. utstrakt bruk
fra jollegruppa, frivilligfest, vårfest, 17. mai-fest, seilkurs, oktoberfest, premiefest og temakveld med
foredrag og gløgg kan trekkes frem. I 2018 fortsetter vi suksessen med temakvelden i desember, og
er allerede i gang med å booke inn to nye foredragsholdere ut over våren.
Vegard tok over som hussjef våren 2018, da Kristin dro på langtur. Kristin er nå tilbake som hussjef,
mens Vegard vil fortsette inn i 2019 som bookingansvarlig.
På vegne av huskomiteen,
Vegard Kristensen
Hussjef
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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!
Det var treningssamling på hytta også i år. Mye vind, men godt oppmøte og en vellykket samling.
Ellers ble både Grautskeia og Glohanen arrangert i 2018. Dette er to seilaser med målgang på Tautra
og høy sosial profil. Glohanen var spesielt vellykket med historisk mange deltakere.
I tillegg ble det arrangert jollekurs for barn på Tautra i august med stort oppmøte og masse moro.
I 2017 ble det oppdaget at enkelte ærfugl unger svømmer under landgangsbryggen og blir sittende
fast mellom pongtongene. Det ble våren 2018 montert duk under deler av brygga, og foreløpig virker
det som om det har gitt gode resultater.
Rose Solberg har sittet som leder, men det er god plass til flere komitemedlemmer!
På vegne av Hyttekomiteen
Rose Solberg & Henrik Larsen
Havn
Havneanlegget er fortsatt i tilfredsstillende stand.
I høst avdekket en video tatt av Blueye Robotics at enkelte av kjettingene som som forankrer
bølgedemperen begynte å bli tynnslitt. 8 av kjettingene ble erstatet med nye av bedre kvalitet, slik at
anlegget skal ligge trygt i vintersesongen. I fremtiden vil vi gjøre hyppigere video-inspeksjoner av
anlegget.
Jeg vil nok en gang påpeke at leietakerene i havnen er ansvarlige for alle skader på båtplassen, dette
gjelder også den tilhørende strømkontakten.
Den enkelte leietaker er 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.
Nils-Morten Nilssen
Havnesjef
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Årsmelding fra aksjeselskapene
TSF Havn AS
Trondhjem Seilforenings Havn AS har i driftsåret 2018 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. For å håndtere økte
vedlikeholdsutgifter, vil TSF Havn AS måtte øke havleleien.
Som vanlig er det noen båtplasser ledig for salg ved årsskiftet. Det tar noe tid å få omsatt alle
plassene, ettersom vi har en venteliste vi må følge.
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 2018 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 6.02.2018
Nils-Morten Nilssen
Daglig leder, TSF Havn AS
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Skansen AS
Årsrapport for Skansen AS.
Styret i Skansen AS har avholdt 5 styremøter i året og i tillegg har det vært telefonmøter ved behov.
Generalforsamlingen ble avholdt den 18.06. 2018. Samarbeidet med leietaker fungerer godt. Leien er
betalt ved forfall, etter avtale. I året ble det bygget nytt lagerrom i tilknytning til selve
restaurantbygget. Byggesøknad ble godkjent 02.03.18 og arbeidet igangsatt 05.03.18. Trondheim
Kommune utstedte ferdigattest for tilbygget den 11.06.18
Påbygget blir finansiert gjennom tilleggskontrakt på ekstra husleie for leietaker.
Etter en vurdering av taket i 2016 ble det estimert at bør tekkes innen 3-5 år. Det avsettes 50000,- for og
imøtekomme mulige kostnader i forbindelse med ny taktekking.
Likviditeten er tilfredsstillende og selskapet har også i 2018 tilbakebetalt kr 50 000,- av lånet fra TSF.
Restgjeld i dag er 50 000,-.
Besøkstallet øker for hver sommer og Lille Skansen er en populære møteplass i sommerhalvåret både
for turister og lokale. Omsetningen har øker, både leietaker og styret ser lyst på utviklingen også for
det nye året.
Regnskapet for 2018 vil gi et overskudd på kr 131 000,- før skatt. Det er foretatt avskivninger med kr.
150 000,- 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 2019 for 2 år)
(valgt i 2019 for 2 år)
(valgt i 2018 for 2 år)
(valgt i 2019 for 2 år)
(valgt i 2018 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 123. driftsår, sesongen 2018, som fremlagt.

Sak 6: Behandling av forslag og saker
6.1 Orienteringssaker
6.1.1 Planer for 2019 - Avdeling for Eiendom
Klubbhus
Klubbhuset er fortsatt i god stand, så her vil det kun være småanskaffelser etter behov og utbedringer
basert på brukererfaring. Blant annet er det et ønske om stikkontakt ved koketopp og avtrekksvifte.
Videre er det behov for å oppgradere møbler, så her skal det utarbeides en plan for utskiftning, samt
gå over og reparere en del bord som vakler.
Cuba
Styret har satt av penger til å oppgradere Terna med køyesenger. Det har vært diskutert løsninger for
elektronisk adgangskontroll, og hvis man finner en fornuftig løsning som dekker våre behov vil dette
bli innkjøpt.
Havn
Havneanlegget er godt, men begynner å bli gammelt. TSF Havn AS jobber med å utarbeide en
vedlikeholdsplan med lengre horisont. Bøyehavna på Tautra skal oppgraderes med bytte av kjettinger.
6.2.2 Planer for 2019 - Avdeling for Aktiviteter
Jollegruppen
Jollegruppen har tilsvarende planer som i 2018, vi skal gi et tilbud til barn og unge som ønsker å lære å
seile. I tillegg vil vi utvikle tilbudet med blant annet brettseiling. Bruk og tilsyn av følgebåter vil bli
fulgt opp videre.
Regatta
Terminliste er allerede publisert, og vil følge opp mye av det samme fra 2018. Det legges også opp til
mer samarbeid med andre foreninger i kretsen, med blant annet en tilbringer seilas fra Trondheim til
Stjørdal. Satsingen er primært på rekruttering og lavterskeltilbud.
Seilsportliga
TSF skal fortsette i Seilsportligaen som før, men uttak av lag vil bli endret fra tidligere. I tillegg skal
foreningen arrangere ligastevne, noe som vil bli en krevende oppgave, men også sette Trondheim på
kartet. Vi håper at det også skal gi foreningen et kompetanseløft.
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6.2.3 Presentasjon av komitéledere for sesongen 2018
Jollesjef: Anne Sliper Midling
Regattasjef: Andreas Jahn
Hyttesjef: Rose Solberg
Hussjef: Vegard Kristensen
Havnesjef: Nils-Morten Nilsen fortsetter, han velges av TSF Havn AS
Nettredaktør: Hans Kirchner

Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift
Forslagsstiller: Styret i TSF
Medlemskontingent
Styret foreslår å beholde medlemskontingenten slik den ble vedtatt på forrige årsmøte.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at medlemsavgiften for 2019 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 11% som en følge av tilsvarende økning i leieutgifter til
TSF Havn AS. 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 på Tautra beholdes.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at havneavgiften for 2019 fastsettes til:
Kategori 1: kr 4 770,- + 200,- = kr. 4 970,Kategori 2: kr 4 770,- + 200,- = kr. 4 970,Kategori 3: kr 5 060,- + 200,- = kr. 5 260,Kategori 4: kr 5 370,- + 200,- = kr. 5 570,Kategori 5: kr 5 850,- + 200,- = kr. 6 050,-

Sak 8: Vedtak om TSFs budsjett for 124. driftsår, sesongen 2019
Forslagsstiller: Styret i TSF
Se Appendix 2
Forslag til vedtak:
TSFs årsmøte godkjenner TSFs budsjett for 124. driftsår, sesongen 2019, som fremlagt.
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Sak 9: Behandling av TSFs organisasjonsplan
Forslagsstiller: Styret i TSF
TSF sin organisasjonsmodell er uendret fra 2015. Planen under er oppdatert for å vise dagens
organisasjon. For å bedre møte foreningens behov kan styret opprette

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)
Mikael Viggen
Andreas Nilsen

Innstilling fra valgkomitéen til TSFs årsmøte 13. februar 2019
Styre
Leder: Hege Brende (nyvalg, går fra nestleder til styreleder)
Nestleder: Christian Jahn (nyvalg)
Kasserer: Marta Therese Lall (nyvalg)
Styremedlem administrasjon: Else-Marie Østlund (nyvalg)
Styremedlem Eiendom: Henrik Larsen (gjenvalg)
Styremedlem aktiviteter: Inge Hassel (gjenvalg)
Styremedlem styreprosjekter: Linn Emelie Schäffer (gjenvalg)
Vara: Einer Herrem (gjenvalg)
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)
Einar Sveian (gjenvalg)
Dariusz Fathi (gjenvalg)

Innstilling til valgkomite for 2019 fra TSF styret
Sigve Kjelstrup (Leder)
Mikael Viggen
Morten Nordanger

Avslutning
Undertegning av protokoll
Takk for møtet!
For styret i Trondhjems-seilforening
Sigve Kjelstrup
Leder
17

Appendix 1 – Revidert Regnskap og noter til TSFs regnskap 2018
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Appendix 2 - TSFs budsjett for 124. driftsår, sesongen 2019

Budsjett TSF 2019

11 Seilsportsliga

Budsjett

3715 sponsorinntekter

0

Inntekter

0

Total

1 Administrasjon
3010 Medlemskontigent
3130 Salg av effekter
3700 Provisjonsinntekt

420,000

0

Driftsre sultat

-50,000

3,000

3990 Inntekt aksjonærer

36,000

3710 T ilskudd

60,000

Inntekter

531,400

6000 Avskrivninge r

-102,710

4100 Varekjøp

-2,000

6400 Leie maskiner

-4,000

6700 Regnskapshonorar

-45,000
-1,200
-32,000
-108,000

6800 Kontorrekvisita

-2,400

6840 Kurs, Kursmateriale, bøker o.l

-5,200

6865 Sportsstipend

-20,000

6900 T elefon

-6,400

6940 Porto

-1,200

7320 Reklamekostnad

-2,500

7400 Kontingenter,
7500 Forsikringspremie
7710 Styremøte
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Andre kostnader

-20,000
-50,000

3970 Utgående gebyrer,

6551 EDB

7140 Reisekostnad
Driftskostnader

10,000

6550 Småanskaffelser

-30,000

2,400

3715 sponsorinntekter

6493 Driftsleder

6725 Deltager Seilsportliga

2 Klubbhuset
3215 Skansen Klubbhus

90,000

3216 Utleie skansen

350,000

Inntekter

440,000

6000 Avskrivninger

-61,480

4300 Innkjøp

-90,000

6320 Renovasjon, vann,

-40,000

6340 Lys, varme

-30,000

6360 Renhold

-80,000

6400 Leie maskiner

-10,000

6550 Småanskaffelser

-10,000

6600 Reparasjon og

-30,000

6900 T elefon
7500 Forsikringspremie
7770 Bank og kortgebyrer

-5,000
-19,200
-4,000

Driftskostnader

-318,200

Driftsre sultat

60,320

-105,000
-38,000
-1,600
-10,000
-2,000

Driftskostnader

-386,500

Driftsre sultat

42,190

8050 Renteinntekter

1,500

8150 Annen rentekostnad

-14,000

Re sultat e . Finans

29,690
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5 Regatta

3 Jollegruppa
3210 Barnekurs T autra
3220 Jollegruppen
3221 Div inntekter jolle
Inntekter

70,000
100,000

3016 Regatta
Inntekter

172,000

5000 Lønn til ansatte

-5,000

-20,000

6416 Idrettsaktiviteter

-3,000

-7,000

6550 Småanskaffelser

-3,000

-120,000

6445 Barnekurs T autra

-100,000

6840 Kursmateriale, bøker o.l

0
0

6840 Kursmateriale, bøker o.l

-6,000

7000 Drivstoff

7000 Drivstoff

-9,000

7321 Premier

-4,000

7775 Gebyr inntekt

7320 Reklamekostnad

0
-42,000

6150 Regatta

5000 Lønn til ansatte

6621 Utstyr/ rep./ drift av

90,000

2,000

6125 Leie startbåt

6550 Småanskaffelser

90,000

-15,000
-4,000

Driftskostnader

-266,000

Driftskostnader

-72,000

Driftsre sultat

-94,000

Driftsre sultat

18,000

6 Cuba

4 Havn
3011 Skansen Havn

1,080,000

3013 Cuba båtavgift

10,000
44,000

3012 Skansen Havn strøm

283,400

3014 Utleie Cuba

3017 Opplag

341,000

3015 Cuba salg varer

3,000

213,000

Inntekter

57,000

3019 Kanalhavn leieinntekt
3020 Kanalhavn strøm
Inntekter

6320 Renovasjon, vann,
6341 Strøm Skansen havn
6342 Strøm Kanalhavna
6343 Strøm Serviceområdet

91,560
2,008,960

-52,000
-260,000
-84,000
-4,000

6000 Avskrivninger

4300 Innkjøp

0

-4,000

6320 Renovasjon, vann,

-12,000

6340 Lys, varme

-35,000

6550 Småanskaffelser

-5,000

6620 Reparasjon og

-30,000

7500 Forsikringspremie

-24,000

6401 Opplag - kranleie +

-280,000

6490 Annen leiekostnad

-88,000

6491 Havneleie Skansen

-760,000

6492 Havneleie Kanalhavna

-150,000

Driftskostnader

-112,000

6493 Driftsleder

-45,000

Driftsre sultat

-55,000

6550 Småanskaffelser

-12,000

6620 Reparasjon og
6621 Utstyr/ rep./ drift av båter
7750 Eiendoms- og

7775 Gebyr inntekt

-2,000

-165,000
-12,000
-7,000

Driftskostnader

-1,919,000

Driftsre sultat

89,960
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7 Glohanen
3018 Glohanen

60,000

Inntekter

60,000

6252 Glohanen

-60,000

Driftskostnader

-60,000

Driftsre sultat

0

Ny Seilsportligastevne

TO TALT

Seilsportligastevne

52,000

Inntekter

52,000

Seilsportligastevne

-50,000

Driftskostnader

-50,000

Driftsre sultat

2,000

970
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