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Innkalling til årsmøte 2020 
 

Årsmøtet ble kunngjort på foreningens internettside, Facebookside, samt sendt ut til alle medlemmer 

per e-post 22. januar 2020 

 

Teksten på foreningens internettside var som følger: 

Det innkalles til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 19.02.2020 kl 18:00 på Skansen klubbhus. Vi 

oppfordrer til 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 12.02.2020. Saker fra medlemmene som behandles på årsmøte skal 

være levert til styret innen 05.02.2020. 

Stemmeberettigede 

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst én måned og har sine økonomiske forhold i 

orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. 

 

På vegne av Styret i TSF: 

Hege Brende, Leder 
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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 124 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 125. driftsår, sesongen 2020 

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: Linn Emelie Schäffer 

 

Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet. 
 

Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 124. driftsår 
- herunder komiteenes og aksjeselskapenes årsmeldinger 

 

Årsmelding fra styret 
Se Vedlegg 1: Rapport fra kontrollkomiteen 
 

TSFs styre har i foreningens 124. driftsår bestått av: 

 

Leder:      Hege Brende 

Nestleder:     Christian Jahn  

Styremedlem Administrasjon:  Else-Marie Østlund  

Styremedlem Aktiviteter:   Inge Hassel 

Styremedlem Eiendom:  Henrik Larsen 

Kasserer:     Marta T. Lall 

Styremedlem Styreprosjekter:  Linn Emelie Schäffer 

Vara:      Einer Herrem 

 

Styremøter 

Det ble totalt avholdt 12 styremøter i styreperioden 2019-2020:  

22. februar, 28. mars, 30. april, 20. mai, 11. juni, 12. august, 12. september, 11. oktober, 4. november, 6. 

desember, 9. januar og 10. februar. 

Det ble gjennomført dialogmøte med komiteledere 2. april, samt ekstraordinært saksbehandlingsmøte 

17. desember ifm. byggemelding av nabobrygge.  

Det har også vært jevnlig kommunikasjon på epost og telefon i forbindelse med enkeltsaker. 

 

Styret har i løpet av perioden behandlet og fulgt opp flere saker: 

• Overtakelse av MOB-båt som er gitt i gave fra Teekay, på initiativ fra Christian Jahn. Etter en del 

praktiske, juridiske og skattemessige prosesser er båten nå transportert til Trondheim og satt 

på vinterlagring. Etter noe overhaling vil denne båten være i full drift for TSF fom. Oppstarten 

av vårsesongen. Stor takk til Christian for å sikre oss denne! 

• Vurderinger på investeringer i RIB, som oppfølging av situasjonen for følgebåter og behovet for 

oppgradering. Det er investert i nye motorer på eksisterende båter og det er inngått avtaler på 

service og vinterlagring. Videre er det utredet mulighet for å investere i ny RIB i løpet av 2020 

for å sikre kapasiteten for følgebåter.  
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• Strømmålere som ikke virker: Vi har i løpet av perioden avdekket problematikk med 

strømmålere og strømnett på kaia. Styret, sammen med Arve og Rolf, har lagt ned en del innsats 

i å finne rotårsaken til dette slik at vi kan ta en god beslutning på tiltak. Det er også dialog med 

TSF havn i forhold til saken.  

• TSF sin eiendom på Tautra: Styret mottok på slutten av 2019 en byggemelding fra nabo på ny 

flytebrygge. Dette har vi flere rasjonelle innsigelser på, og det ble formidlet. Byggesøknaden 

ble ikke innvilget, noe vi ikke er overrasket over. Videre er vi forspurt om det er mulig å stille 

vår eksisterende flytebrygge til disposisjon for enkel av- og påstigning for pilgrimsbåt fra 

Frosta og Tautra. Styret har avklart med fylket og vi har fått dispensasjon for slik bruk. Styret 

stiler seg ikke negative til forespørselen, fordi vi ønsker å være en positiv bidragsyter til 

lokalmiljøet og naboskapet på Tautra. Men styret ønsker å sette klare føringer for bruken, 

herunder tidsavgrensninger, overholdelse av hekkeperioder og omfang på trafikken, mm.  

 

 

For øvrig 

Sjøsport for unge og ungdom: Anne Sliper Midling gjør en flott og solid innsats som Jollesjef og har 

bidratt til å sikre et engasjert ungt seilmiljø i foreningen. Det er også tilbud for nybegynnere, 

brettseilere, og Seilcampen på Tautra var smekkfullt når det gikk av stabelen. Tilsvarende ser vi også 

at Yngling-gruppa holder god aktivitet.  

 

TSF var ansvarlig for Seilsportliga-stevne: stor takk til innsatskomiteen og en imponerende mengde 

frivillige. Og ekstra takk til arrangementsgeneral Knut Osen!  

 

Klubbhuset og Cuba ivaretas og oppgraderes etappevis, og Ternepaviljongen fikk en etterlengtet 

ansiktsløftning i denne perioden. Utleien begge steder tas meget godt hånd om, og styret retter stor 

takk til Rose, Kristin, Vegard og Henrik for solid innsats her.  

 

I løpet av perioden har Rolf Sagmo tiltrådt som Havnesjef og han har tatt rollen med imponerende 

operativt fokus, og er et viktig og godt bidrag til å øke driftskapasiteten og avlaste  

Vi kan også melde om ny regattasjef fra årets sesong; Knut Osen har meldt seg til tjeneste – vi ser frem 

til videre satsning. 

 

Undertegnede har i denne perioden vært ny i rollen som styreleder (men har heldigvis en del fartstid i 

foreningen     ). Det har vært et flott og lett verv å fylle siden styret vårt består av ekstremt 

pliktoppfyllende, dyktige og praktisk orienterte folk! Nydelig! 

 

Til slutt, styret vil takke alle som bidrar med sin tid, oppmerksomhet, kompetanse og erfaring til 

foreningen. Det skal mye innsats til for å holde hjulene i gang, og det er bokstavelig talt utrolig hva 

som ordnes, fikses og tas ansvar for hver eneste dag i foreningen vår! 

 

 

Hege Brende 

Styrets Leder 

Trondheim 12. februar 2020 
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Komiteenes årsmeldinger 

Administrasjon og medlemsservice 

 

Dette har i denne perioden vært fokusert på videre oppgradering av nettsider, opprydning i 

medlemslister, innkreving av utestående gjeld og oppfølging av medlemmer. 

 

Hans Kirchner har fortsatt sitt gode arbeid med å oppgradere TSF hjemmesider og følge opp 

nyhetsbrev og nyhetssaker. Parallelt legger vi også ut informasjon til medlemmer og omverden via 

våre Facebook-sider.  

 

Det har vært behov for å rydde opp i medlemslistene og der er vi kommet et stykke videre. Marta T. 

Lall og Else-Marie Østlund har bidratt til å få dette på plass, og samtidig har vi også fulgt opp ubetalt 

gjeld i vårt register, i samarbeid med Eva Hassel på økonomi og Arve Flatås på havneleie.  

 

Det er identifisert et behov for rolleendring i styret; det er ønskelig med en mer dedikert 

medlemssansvarlig som koordinerende i forhold til henvendelser fra medlemmer og eksterne. 

Revidering av rolle fremmes på årsmøtet for godkjenning.  

 

Hege Brende 

På vegne av Styremedlem Administrasjon 
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Avdeling Aktiviteter (Inge Hassel) 
Avdeling aktivitet består av: Regattakomiteen, Jollegruppa og Tur og Hav.  

Viser til komiteenes egne årsmeldinger. Turkomiteen er fortsatt en relativt uformell, men 

velfungerende organisasjon. 

 

TSF Jolle 2019 (Anne Sliper Midling) 
 

Jollegruppa har hatt en aktiv sesong med stabile treningsgrupper og godt oppmøte. Totalt har cirka 50 

stykker trent med Jollegruppa hver uke.  

 

Vi har i 2019 gjennomført følgende:  

Mandager 

• Brettseilere, 14 deltakere   

• Yngling, varierende, men godt oppmøte sesongen sett under ett  

Tirsdager 

• RS Feva, 6 deltakere   

• Optimist, 12 deltakere   

Torsdager 

• Optimist, 12 deltakere   

 

Hovedtrenere i 2019 har vært Kristine Biehring Mohr og Martine Elisabeth Kjøge.  

 

Vi har gjennomført nybegynnerkurs i seiling for barn, ungdommer og voksne. Det var første gang på 

flere år at det ble gjennomført nybegynnerkurs for voksne. Kurset ble svært godt mottatt.  

 

Vi har deltatt på Feva CUP, arrangert Kretsmesterskap for jolleseilere, seilcamp på Tautra og bidratt 

under Seilsportligaen med stand, dugnadshjelp og mannskap. Det var et høydepunkt for oss da fire 

ungdommer deltok som mannskap under Seilsportligaen.  

 

Et høydepunkt for Jollegruppa er Seilcampen på Tautra. Vi retter en spesiell takk til trenerne Charlotte 

Kvande Hay og Alexander Fathi for den store innsatsen de gjorde da flere av de andre trenerne ble 

forhindret fra å stille.  

 

En gjennomgående utfordring gjennom hele 2019 har i likhet med 2018 vært ustabile følgebåter. Uten 

stabile og trygge følgebåter kan ikke Jollegruppa drive en eneste treningsgruppe eller kurs. Vi har i 

2019 ikke hatt treninger eller samlinger på Tautra som følge av ustabile følgebåter. Det er en stor 

stressfaktor å ha fulle kurs og treningsgrupper samtidig som tilstanden på følgebåtene er ustabile og 

kritikkverdige. Vi hadde i 2019 en avtale med Riggmaster AS om reparasjon og vedlikehold av båtene. 

Dette har fungert svært godt, og det har av den grunn fungert vesentlig bedre enn i 2018.  

 

Ettersom følgebåtene er slitne har utgiftene til vedlikehold og reparasjon vært store. Det ble derfor 

besluttet å kjøpe to nye motorer på tampen av sesongen slik at vi skal ha en bedre situasjon i 2020. For 

å opprettholde aktivitetsnivået trenger Jollegruppa tre følgebåter. Det skal derfor i 2020 kjøpes inn en 

tredje båt ettersom en av følgebåtene er helt utslitt. Det tas høyde for dette i budsjettet for 2020.  
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Målene for 2020 er å ha stabile grupper, og fortsette med de vi har gjort de to siste årene. Nytt for 2020 

er å starte en regattagruppe for Feva og optimist. Ettersom mulighetene for å øve på regatta for 

jolleseilere er begrenset i kretsen, er planen å leie en rask og leken seilbåt for deltakelse under 

onsdagsregatta. Deltakerne i regattagruppa vil rullere på å være mannskap. Vi skal i tillegg delta på 

noen norgescuper for jolle og lignende.  

  

Med vennlig hilsen 

Anne Sliper Midling 

Jollesjef  
 

 

 

Regattakomiteen (Åge Kristensen) 

 

Sesongen startet med 1. onsdagsregatta uken etter påske. Helga etter var det treningssamling på 

Tautra, også i år kun med lokale trenere. Båter i både Melges 24 og NorRating deltok og fikk frisket 

opp regattakunnskapene for den nye sesongen.  

 

Videre utover våren gikk det slag i slag med 7 onsdagsregattaer på våren, i tillegg til alle de 

tradisjonelle helgeseilasene.  

 

Rustløseren ble arrangert etter 3. onsdagsregatta. Den nye regattakomiteen bør vurdere antall 

helgeregattaer på våren. Slik det er nå synes det å være litt i overkant med både treningssamling og 

Rustløser. 

 

Fjorårets nykommer Kystekspressen, en regatta som gikk utover fjorden på fredag kveld til Sjursvika. 

Denne ble i år arrangert i samarbeid med Turgruppas vårtur. Det ble en lang seilas med innkomst for 

de mest utholdende utpå natta. Ikke den største deltakelsen, men det er et arrangement sammen med 

Turkomiteen og bør etter min mening videreføres i 2020. 

 

Grautskjeia har en lang tradisjon i TSF og ble også i år kjørt på tradisjonelt vis. 

 

Som avslutning på vårsesongen ble det, som en feeder-regatta for Saltøya rundt, arrangert en 

Intercityregatta fra Trondheim til Stjørdal. Håpet var å få flere TSF-seilere til å delta i Saltøya rundt. 

Kanskje ikke noen kjempesuksess i 2019, men det er verd å prøve igjen. Forsøket med å få seilere fra 

de forskjellige foreningene rundt om i fjorden bør fortsette og mer innsats må legges inn fra de 

forskjellige foreningene i etableringen av de forskjellige terminlistene. 

 

Som et resultat av dalende interesse over de siste år ble det ikke arrangert noen Halten Ocean Race i 

2019. Ideen er å arrangere denne regattaen bare de årene det ikke arrangeres Nordenfjeldske 

Seileruke. Nå ble seileruken avlyst i 2019 pga. Svært liten påmelding. Hva man velger å gjøre med 

Halten Ocean Race må diskuteres i den nye komiteen. 

 

Høstsesongen hadde 8 onsdagsregatter, i tillegg til Glohanen, Seilsportsligaen, Kretsmesterskapet,og 

Høstpokal med oktoberfest.  

 

Høststormen ble i 2019, som et forsøk flyttet til midten av august. Dette ble gjort i god tro på å unngå de 

verste stormene og et forsøk på å tiltrekke seg nye deltakere med mindre interesse for hardværs 
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mørkeseiling. Dette viste seg å slå feil. Det kan sikkert skyldes flere ting bl.a. kom arrangementet like 

etter at folket var kommet hjem fra ferie. Interessen var så lav at Høststormregattaen ble avlyst. Så her 

må den nye regattakomiteen gjøre noen grep. 

 

TSF deltok også i 2019 i Seilsportligaen. Seilsportsligaen arrangerte eget stevne i Trondheim i 2019. 

Det ble etablert en egen komite for dette stevnet, som for øvrig ble gjennomført på en særdeles fin 

måte. Dette arrangementet er omtalt i egen rapport. 

 

Kretsmesterskap med kåring av kretsmestre gikk som vanlig på byfjorden. 

Oktoberfesten var et nytt arrangement i 2019. Her ble det seilt en distanseseilas på dagtid med 

påfølgende after-sail. Seilasen ble gjentatt i 2019 og det tradisjonelle navnet Høstpokalen ble 

gjeninnført.  

 

Det har vært en trend de siste årene at påmeldingene til regattaer generelt vært nedadgående. Dette 

har stabilisert seg noe om enn fortsatt på et lavt nivå. Det bør være et viktig fokus for komiteen i 2020 å 

jobbe for at rekrutteringen og interessen rundt regattaseiling igjen kan komme opp mot gamle høyder.  

Med dette vil regattakomiteen takke for all deltagelse i 2019 og vi håper å se både kjente og nye fjes 

på våre arrangementer i 2020.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Åge Kristensen 

Regattasjef 

 

 

Seilsportligaen I Trondheim 2019 (Knut Osen) 

 

Årets siste stevne i 

Seilsportsligaen ble arrangert i 

Trondheim 6.-8. september. TSF 

fikk besøk av rundt 120 seilere fra 

hele landet og Trondheim viste 

seg fra sin beste side. I løpet av to 

dager ble det gjennomført 63 

seilaser og det ble servert mat og 

drikke både på klubbhuset og i 

”race village”. Arrangementet var 

arbeidsmessig krevende og 

hadde ikke vært mulig å 

gjennomføre uten en fantastisk 

dugnadsgjeng. Over 50 personer 

bidro før, under og etter 

arrangementet, takk for hjelpen! 
 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Osen 

Arrangementsansvarlig SSL i Trondheim 
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Avdeling Eiendom (Henrik Larsen) 

Klubbhuset (Kristin Ytreland) 

 

I 2019 har klubbhuset hatt følgende komite: 

• Hege Johannessen 

• Ingun Pettersen  

• Bente Syversen 

• Vilde Larsen 

• Kristin Ytreland (Hussjef) 

• Vegard Kristensen (Utleiesjef) 

 

Året 2019 startet med dugnad på huset. Det ble innkjøpt nye bordplater og stoler noe som har gitt 

klubbhuset ett innvendig løft! 

 

Det utarbeidet en vedlikeholdsplan, og i 2020 er planlagt å oppgradere terrassen og toalettene på 

klubbhuset.  

 

Det har i 2019 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. 

 

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.  

 

På vegne av huskomiteen, 

 

Kristin Ytreland 

Hussjef 

 

 

 
  

Foto: Anne Sliper Midling 



 
     

 

 

12 

 

 

Hytta – Cuba (Rose Solberg, Henrik Larsen) 

 

Sesongen startet med at vårdugnaden 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! 

 

Hovedfokus på dugnaden i år var å sette Terna istand innvendig. Etter iherdig innsats ble alt 

gjennomført på en helg slik at terne nå fremstår som ny innvendig.       

 

  

 

 

Det var treningssamling på hytta også i år 

også, samlingen ble gjennomført med 

fantastiske forhold på fjorden. 

 

Ellers ble både Grautskeia og Glohanen 

arrangert i 2019. Dette er to seilaser med 

målgang på Tautra og høy sosial profil, 

hyggleig å se at disse regattaene er 

populære.  

 

I tillegg ble det arrangert jollekurs for 

barn på Tautra i august med stort 

oppmøte og masse moro. 

 

På vegne av Hyttekomiteen, 

 

Rose Solberg & Henrik Larsen 
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Havn (Rolf Øystein Sagmo, Arve Flatås) 

 

Det har vært ett travelt år i Havn. Nils-Morten Nilssen har etter mange år som havnesjef og daglig leder 

hoppet av og overlatt styringen til Rolf Sagmo. Rolf er nylig blitt pensjonist, og TSF setter stor pris på å 

få inn kompetansen hans! 

  

I år har det pågått vesentlige oppgraderinger av havneanlegget. Resterende kjettinger er byttet på 

brygge E, samt at alle kjettingene er byttet på brygge D. Alle kjettingene er økt i dimensjon fra 18mm 

til 25mm. 

  

Det jobbes nå videre med kontroll og evt. bytte av kjetting på bryggene B og C.  

  

Bøyehavna på Tautra var også moden for oppgradering, kjettingen her ble derfor byttet til rustfri 

kjetting.  

  

TSF har i flere år merket lekkasjer på strømanlegget, det var derfor en lettelse og avdekke at 

belysning, diseselpumpe og gjesteplasser langs brygge E, bølgedemperen, var koblet på vår 

strømmåler. Denne kabelen har nå fått egen internmåler som belastes Trondheim Havn. 

 

TSF er i gang med kontroll av strømsøyler med tilhørende målere for å avdekke eventuelle feil og 

utføre vedlikehold. 

  

Jeg vil nok en gang påpeke at leietakerne 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. Strømkabelen skal være av 

godkjent kvalitet for utvendig bruk og bestå av en lengde uten skjøt mellom strømsøylen og båten. 

Strømkabler må ikke forlates på kaia med eller uten strøm tilkoblet.    

  

Til slutt vil vi minnes Hallstein Aalberg som brått gikk bort i Januar. Hallstein har i de siste årene vært 

engasjert i havneanleggene i forbindelse med større og mindre oppgraderinger av materiellet. 

Trondhjems Seilforening har med dette mistet en god arbeidskamerat, kjernekar og entusiast som 

alltid har stilt opp og bidratt med sitt engasjement og innsats!  

  

 

Rolf  Øystein Sagmo  

Havnesjef 

 

Arve Flatås  

Driftsleder 
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Årsmelding fra aksjeselskapene 

TSF Havn AS 

 

Trondhjem Seilforenings Havn AS har i driftsåret 2019 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 har lagd en vedlikeholdsplan som sørger for at vi har kapital nok tilgjengelig når 

bryggene etter hvert når forventet levetid.  

 

For å sørge for å ha tilgjengelig kapital til utskiftinger og oppgraderinger øker derfor leien med 13% i 

år. Det er tenkt at denne økningen er tilstrekkelig og at man fremover kun har normal 

indeksregulering.  

  

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. 

 

Sluttresultat for 2019 er ikke klart for presentasjon i denne rapporten, så det henvises til selskapets 

generalforsamling vedrørende regnskapstall. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rolf Øystein Sagmo 

Daglig leder, TSF Havn AS   
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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 17.06. 2019. Samarbeidet med leietaker fungerer godt. Leien er 

betalt ved forfall, etter avtale. Leieavtalen mellom Skansen AS og Lille Skansen AS løper frem til 

31.12.2022. 

 

Styret planlegger og pusse opp toalettene ila 2020. 

Etter en vurdering av taket i 2016 ble det estimert at det  bør tekkes innen 3-5 år. Behovet vurderes 

løpende ihht årlig kontroll. 

 

Likviditeten er meget bra og selskapet har også i 2019 tilbakebetalt kr 50 000,- av lånet fra TSF. Lånet 

er da 100% tilbakebetalt innen utgangen av 2019. 

 

Besøkstallet øker for hver sommer og Lille Skansen er en populær  møteplass i sommerhalvåret både 

for turister og lokale. Omsetningen er stabil,  både leietaker og styret ser lyst på utviklingen også for 

det nye året.  

 

Regnskapet for 2019 vil gi et overskudd på  kr 219349,- før skatt. Det er foretatt avskivninger med kr. 

150 000,-  på huset. Regnskapet er ikke ferdig revidert men ingen store endringer er forventet. 

 

Regnskap og administrasjon utføres av Gun Helena Svendsen, det betales ikke for denne tjenesten. 

 

Styret har i året bestått av:  

Tone Anthonsen, leder  (valgt i 2019 for 2 år) 1 år igjen 

Paal Haug Jenssen   (valgt i 2019 for 2 år) 1 år igjen 

Johan Brobakke   (valgt i 2018 for 2 år) På nyvalg 

Gun H. Svendsen   (valgt i 2019 for 2 år)  1 år igjen  

Sigve Haualand               (valgt i   2018 for 2 år) Går ut  

 

Det betales ikke styrehonorarer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret i Skansen AS 

v/ Tone Anthonsen  

Styreleder   
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Sak 5: Behandling av TSFs regnskap i revidert stand 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 

Se Vedlegg 2: TSF regnskap 2019 

 

Forslag til vedtak: 

TSFs årsmøte godkjenner TSFs regnskap for 124. driftsår, sesongen 2019, som fremlagt. 
 

Sak 6: Behandling av forslag og saker 

6.1 TSF sin eiendom på Tautra 
FORSLAGSSTILLER:  

ROLF ERLING STRØM, SVEIN ERIK HAUG, ROAR HYLL, TERJE OLAV KLUVER, EINAR SVEIAN 

Se Vedlegg 3: Innmeldt sak vedr. eiendom på Tautra 

 

Det er fremmet to saker til Årsmøtet. Vi viser til Vedlegg 3 som underlag/bakgrunn og gjengir her 

forslag til vedtak. Begge sakene gjelder forhold mellom TSF sin eiendom 86/6 på Tautra og Ståle 

Andersens hytteeiendom 86/1/2 på samme sted. 

 

Sak 1. Vedr. eiendomsgrense mot vest på Tautra 

TO: Styret har allerede igangsatt de tiltakene som forslagsstillerne fremmer for vedtak: bestilling av 

grensemerker, planlagt befaring, direkte dialog med partene med mål om tilbakeføring/korrigering 

av eventuelle avvik. Saken bør dog bringes opp og kommenteres i Årsmøtet for å kunne protokollføre 

TSF sin holdning til saken. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet lar styret fortsette med påstartet arbeid og prosess basert på følgende grunnlag: 

Grensemerker er bestilt (november 2019). Saken er purret og styret avventer behandling og 

gjennomføring hos kommunen. Det vil etter dette foretas en befaring med grunneierne (minimum 

mellom TSF og Ståle Andersen). Årsmøtet står fast ved at avvikende tiltak som har påvirkning på TSF 

sin tomt og eiendomsgrense må korrigeres og gjenopprettes.  

 

Sak 2. Parkering og trafikk på TSF sin eiendom på Tautra 

Deler av TSF sin eiendom er klassifisert som såkalt ’grønnstruktur’. Det betyr i praksis 

friområde/utmark der vi ikke uten videre kan hindre fri ferdsel. Det er derfor svært usikkert om vi har 

juridisk belegg for å aktivt hindre ferdsel og bruk på denne delen av tomten. Styret kan ikke på 

nåværende tidspunkt fremlegge dokumentasjon på så mye trafikk at vi kan påberope oss at dette er 

sjenerende. Men vi ønsker helt klart å ha en viss overvåkning av utviklingen slik at vi ikke pådrar oss 

hevd. Det er også en vurdering om vi skal sette opp skilting om privat eiendom ved det aktuelle 

området. Igjen, saken bør likevel fremmes og kommenteres i Årsmøtet for å kunne protokollføre TSF 

sin holdning til saken.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet er tydelige på at det må avklares føringer og forutsetninger for aktiv bruk av TSF sin tomt fra 

våre naboer og andre. Styret anmodes om å vurdere skilting av parkeringsoppstilling. Styret bør også 

avklare om det er hensiktsmessig å formalisere føringer for bruk med interessentene, herunder inngå 

skriftlige avtaler eller tilsvarende.   
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6.2 Orienteringssaker 

6.2.1 Presentasjon av komitéledere for sesongen 2020 

 

Jollesjef: Anne Sliper Midling 

Regattasjef: Knut Osen 

Hyttesjef: Rose Solberg  

Hussjef: Kristin Ytreland (Utleieansvarlig: Vegard Kristensen) 

Havnesjef: Rolf Øystein Sagmo 

Nettredaktør: Hans Kirchner 

 

6.2.2 Innføring av ny lovnorm for idrettslag 

Instruks fra NIF: Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov 

som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for 

å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv 

gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.  

I praksis betyr dette endringer i formuleringer, fotnoter og referanser i standard mal for vedtekter 

(lovnorm) for idrettslag. Oppdateringer for TSF er under utarbeidelse.  
Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: 
www.idrettsforbundet.no/tema/juss 

 

 

Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 

 

Medlemskontingent 2020 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at medlemsavgiften for 2020 fastsettes til: 

Hovedmedlem:    kr. 905,- 

Familiemedlem:    kr. 550,- 

Juniormedlem t.o.m  året de fyler 25år: kr. 400,- 

Seniormedlem f.o.m året de fyller 70år kr. 400.-  

Utenbysmedlem    kr. 400,- 

Pensjonistmedlemmer med kontingentfritak fra før er fritatt for kontingent fortsatt 

 

Havneavgift 

Det foreslås å øke havneavgiften med 13% som en følge av tilsvarende økning i leieutgifter til TSF Havn 

AS. Det er satt opp en vedlikeholdsplan som skal sikre inntjening som dekker fremtidig 

oppgraderinger i havnen.  

 

Beløpet rundes ned/opp til nærmeste 10 kroner. Det er i årene fremover kun regulering etter lønn og 

prisvekst. 

 

Bøyeavgiften på kr. 200,- som ble innført på årsmøtet 2016 for å dekke kostnadene til vedlikehold av 

bøyehavnen på Tautra beholdes og er inkludert i leien.  
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Leder

Nestleder

Styreansvarlig
EIENDOM

Styreansvarlig
MEDLEMMER

Styreansvarlig
AKTIVITET

VaraStyreansvarlig
STYREPROSJEKT

Styreansvarlig
KASSERER

TSF Nett Jollegruppe Havn

Sponsor (Passiv) Regattakomité Huskomité

Historie (Passiv) Tur & Hav Hytte

Seilsportliga

Medlem av Styret

Enhet eller komite underlagt Styremedlem

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at havneavgiften for 2020 fastsettes til: 

Kategori 1: kr. 5 620,- 

Kategori 2: kr. 5 620,- 

Kategori 3: kr. 5 940,- 

Kategori 4: kr. 6 300,- 

Kategori 5: kr. 6 840,- 

 

Sak 8: Vedtak om TSFs budsjett for 125. driftsår, sesongen 2020 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 

Se Vedlegg 4: TSF Budsjett 2020 

 

Forslag til vedtak: 

TSFs årsmøte godkjenner TSFs budsjett for 125. driftsår, sesongen 2020, som fremlagt. 

 

Sak 9: Behandling av TSFs organisasjonsplan 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 
 

Styret forslår endring for rollen Styremedlem Administrasjon. Det er behov for en rolle som kan ha en 

tydeligere koordinerende/oppfølgende funksjon direkte med medlemmer og eksterne. Det foreslås 

derfor å ‘gjenopplive’ den tidligere rollen «Medlemsservice» og gjøre denne ansvarlig for Avdeling 

Medlem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar TSF styrets fremlagte forslag til organisasjonsmodell. 
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Sak 10: Valg 
Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: 

Sigve Kjelstrup (Leder) 

Mikael Viggen 

Morten Nordanger 

Innstilling fra valgkomitéen til TSFs årsmøte 19. februar 2020 
Styre 

Leder: Hege Brende (gjenvalgt) 

Nestleder: Christian Jahn (gjenvalgt) 

Kasserer: Mario Ditaranto (nyvalg) 

Styremedlem Medlem: Mauritz Talseth (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). Dette er styrets leder med delegasjonsrett. Representasjon blir tatt opp som 

styresaker for å bestemme hvem som deltar ved ting og møter.  

 

Revisorer  

Eivind Wahl (gjenvalg) 

Gorm Sølve Gaare Lyng (gjenvalg) 

 

Kontrollkomite 

Einar Sveian (gjenvalg) 

Dariusz Fathi (gjenvalg) 

Ny rep (beslutning avventes) 
 

Innstilling til valgkomite for 2020 fra TSF styret 
Sigve Kjelstrup (Leder) 

Mikael Viggen 

Morten Nordanger 

 

Avslutning og signering av protokoll 
 

 

Takk for møtet! 

 

For styret i Trondhjems-seilforening, 

Hege Brende 

Leder   

Foto: Christian Juul 
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Vedlegg 1 – Rapport fra Kontrollkomiteen 
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Vedlegg 2 – Revisjonsberetning, TSF regnskap, samt noter til regnskap 2019
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Vedlegg 3 – Underlag til sak 6.1 TSF sin eiendom på Tautra 

 

Innmelding av 2 saker, med forslag til vedtak i hver sak, til behandling på årsmøtet i 

Trondhjems Seilforening 19.02.2020 

Begge sakene gjelder forhold mellom Trondhjems seilforenings eiendom 86/6 på Tautra 

(Frosta kommune) og Ståle Andersens hytteeiendom 86/1/2 samme sted. 

Sak 1 Grenseforretning mellom eiendom 86/6 og eiendom 86/1/2 samt gjenreising av gjerde i 

eiendomsgrense 

Sak 2 Uhjemlet bruk av biloppstillingsplass og adkomstveg på eiendom 86/6  

Bakgrunn for foreliggende saker 

Forslagene fremmes etter registrert ny bruk/nye tiltak på/i tilknytning til Ståle Andersens eiendom 86/1/2. 

Trondhjems seilforening (heretter kalt TSF) legger til grunn at ny bruk/nye tiltak fra Ståle Andersens side 

har medført inngrep i, og fortsatt medfører bruk av, TSFs eiendom 86/6, og dermed bryter gjeldende 

eiendomsrett. 

TSF har i nyere tid også erfart annet utilbørlig press på vår eiendom. Ståle Andersen har hevdet 

eiendomsrett til strandsonen innenfor TSFs eiendom 86/6. Saken ble behandlet av rettsvesenet. Ståle 

Andersens krav ble der avvist.  

Sakenes forhistorie 

Trondhjems seilforenings hytte ble bygget (ca. 1932/1933) på egen eiendom (86/6) av midler som i 

hovedsak ble gitt av Wilhelm Hoff, en markant person i foreningens historie. Hans sønn Roar Hoff gjorde 

avtale med familien Gunnarson i 1948 om punktfeste av egen hytteeiendom i tilknytning til TSFs eiendom, 

med festevarighet i 49 år. På nåværende eiendom 86/1/2 bygget han deretter umiddelbart det som skulle 

bli «Hoffhytta», TSFs nærmeste nabo mot vest. Det forelå ingen skriftlig avtale om eventuell forlengelse ved 

festetidens utløp. Forholdet til daværende eier/selger Gunnarson var det beste, og muntlig ble avtalen 

oppfattet slik at en forlengelse i noen tid kunne være mulig.  

Roar Hoff benyttet alltid egen bil til festeeiendommen, og han kjørte frem til hytteveggen via 

Klostergårdsvegen.  

Ved festetidens utløp søkte familien Hoff nåværende grunneier Ståle Andersen om å få videreføre 

festeavtalen eller forlenge festetiden noe. Dette lyktes ikke, og familien Hoff måtte forlate sin hytte. Hoffs 

gamle hytte på eiendommen er i dag restaurert, og brukes som permanent bolig. En del av TSFs gjerde (m 

grind) mot TSFs eiendom er fjernet (ssv av Ståle Andersen), og det er foretatt masseuttak fra TSFs eiendom 

(ssv av Ståle Andersen) i forbindelse med renovering av gammel hytte samt omgjøring av hyttas 

uteområde. 
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Trondhjems Seilforening ønsker 

Sak 1  

1) Offentlig grenseforretning for å få fastslått eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 86/6 og gnr/bnr 86/1/2 på 

Tautra (Frosta kommune) 

2) Nedsetting av nye grensemerker (til erstatning for fjernete eller forsvunnete merker) 

3) Gjenreising av fjernet gjerde i eiendomsgrensen (tidligere gjerde m grind, oppsatt av TSF) 

SAK 2 

1) Opphør av uhjemlet biloppstilling på TSFs eiendom 86/6 (adresse Åbåtvegen) 

2) Opphør av bruk av gangsti over TSFs eiendom 86/6 mellom TSFs biloppstillingsplass (adresse Åbåtvegen) 

og Ståle Andersens eiendom 86/1/2 (adresse Klostergårdsvegen) 

 

Forslag til vedtak for sak 1: 

Styret i TSF skal i kommende styreperiode (2020-2021) ta nødvendige grep for å få gjennomført offentlig 

grenseforretning mellom eiendommene 86/6 og 86/1/2, med nedsetting av nye grensemerker.  

Styret i TSF skal i samme periode, etter gjennomført grenseforretning, kreve gjenreist gjerde i 

eiendomsgrensen mellom TSFs eiendom 86/6 og Ståle Andersens eiendom 86/1/2. 

 

Forslag til vedtak for sak 2: 

Styret i TSF skal i kommende styreperiode (2020-2021) overfor Ståle Andersen, eier av eiendom 86/1/2 med 

adresse Klostergårdsvegen, kreve umiddelbart opphør av uhjemlet biloppstilling på TSFs eiendom 86/6, 

med adresse Åbåtvegen. 

Styret i TSF skal i samme periode overfor eier av eiendom 86/1/2 Ståle Andersen kreve umiddelbart opphør 

av bruk av gangsti over TSFs eiendom 86/6 mellom TSFs biloppstillingsplass, med adresse Åbåtvegen, og 

Ståle Andersens nevnte eiendom 86/1/2, med adresse Klostergårdsvegen. 

Trondheim 04.02.2020 

Svein Erik Haug ), Roar Hyll, Terje Olav Kluver, Rolf Erling Strøm, Einar Sveian 
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Vedlegg 4 - TSFs budsjett for 125. driftsår, sesongen 2020 
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