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Innkomne forslag 

 

• Sak 6.1 vedr. Havnereglement, 3. Leieforhold 3.03 DSF kan omdisponere plasser for å utnytte 
anleggets kapasitet best mulig. Siden det er svært begrenset med plasser i havna for båter med 
dypgående 2.2m eller mer, foreslår jeg at havnekomiteen bruker § 3.03 mer aktivt for å unngå 

at de få dype plassene vi har, benyttes av båter som ikke trenger slik dybde.  

 Svein Weum  

Styret behandlet saken 08.02.23 Sak 2.1 (sak 6.23 SW) 

• Det ble fattet følgende vedtak: Styret oppfordrer havnesjef følge opp gjeldende 
havnereglement. 

 

 

• Sak 6.2. Støtte til NC, NM mm deltagelse Kan det være behov for årsmøtevedtak om hva som 
støttes, og hva rutinene er for å få støtte- så dette ev bidrar til å få ungdommene ut også i år? 

Er det tid å fremme sak om det nødvendig- nå som årsmøtet er flyttet?  

Steinar Østli Andresen  

Styret behandlet saken 08.02.23 Sak 2. 

• Sak 2. støtte til NC, NM etc behandles i styre. Søknadskjema gjøres tilgjengelig på Gnist. 

 

• Sak 6.3 Foreningens organisasjon. 

• Da det har vært utfordrende og til tider lite fremtidsrettet å arbeide med styresaker i DSF har 
jeg forslag om å omorganisere driften av foreningen. Forslaget vil gjøre drift og arrangement 

mer fleksibelt samtidig som flere vil kunne bli inkludert i aktivitetene. Endringene medfører at 
DSF organiseres på lik linje med som de fleste foreningene i NSF. 

• Styret vil fortsatt være øverste organ for årlig drift. Styret gis fullmakt fra årsmøte til å 
opprette, avvikle og bemanne komiteer (en eller flere deltagere) for ulike oppgaver og 

arrangement (års hjul). Styret vil gi komiteene mandat og budsjett for planlagte aktiviteter. 
Videre vil styret være koordinerende for de ulike aktivitetene både med tanke på budsjett, 

prioriteringer og ressursbruk (materiell). Nye initiativ skal behandles av styret for godkjenning 
eller forkasting. Komiteenes leder sitter ikke i styret. Komitemedlemmer kan sitte i flere 

komiteer. Komiteene blir ansvarlig for sin aktivitet og oppfølging av budsjett. 

• Forslag til ny struktur: 

• Styret består av: Leder Nestleder Kassere/økonomiansvarlig og Styremedlem 

• Komiteer (planlagt i års hjul ikke utfyllende): Havnekomite Solum, Løkta Regatta NM, 
Masters, Støtte NM (Holmestrand Feva NM) Jolle Rødtangen Jolle Solum Sommerleir 

Rødtangen 

Torbjørn Almeland 
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Styret behandlet saken 08.02.23 Sak 2.3 (523.SW) 

Styret fremmer forslaget med 5 for en mot og en blank. Styret foreslår faste komiteer for Havn, 
Regatta, og Rødtangen. 

 

Sak 6.4 

Hei, Basert på innspill og ønsker fra flere medlemmer, fremmer jeg følgende forslag til Årsmøtet DSF, 
08.03.2023: Rødtangen er Seilforeningens perle og største eiendom. Det er en base for regattaer i alle 
alderes og medlemmene. Rødtangen har vært bygget opp gjennom flere år, og vedlikeholdt av mange 

medlemmer via Rødtangen i regi av enkelt medlemmer og Rødtangen Komiteen. Det foreslåes at 
Rødtangen Komiteen videreføre og får utvidet mandat til:  

1. Det etableres en prosjektgruppe i regi av Rødtangen Komiteen med mandat fra Årsmøtet og 
medlemmene til å utrede forslag til drift av Rødtangen, herunder;  

2. 1. Prosess for videre vedlikehold, budsjetter for større investeringer:  

3. 2. Mulige støtteordninger for finansiering av miljøinvesteringer som f e (nytt tak m delvis 
solceller/solvarmeanlegg) de nest 1-3 årene  

4. 3. Oppgradering av 2. etasje med egen inngang og kodelås til hvert rom, slik at de kan leies ut 
separat til medlemmer,pusse opp, etc.  

5. 4. Åpne opp for flere forslag og ønsker fra medlemmene....for bruk av vårt Rødtangen!  

6. 5. Fortsatt bruke Rødtangen til å styrke satsning på regattaer med naboforeninge, junior 
seilerne og seiltrening. Mvh Inger-Anne Inger-Anne Blindheim Madsen 

Styret har behandlet saken via mailkorrespondanse: 

Styret foreslår at innspill behandles i foreslått Rødtangenkomite for videre vurdering. Årsmøtet gir 
ingen føringer til komiteen. 

 

Sak 6.5 

Lovendring 

Jeg foreslår følgende tilleggspunkter til lovenes § 21  Kontrollutvalg: 

(f) Kontrollutvalget skal varsles om forslag til disposisjoner av vesentlig betydning, herunder 
låneopptak, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse 
eller virksomhet. 

(g) Kontrollutvalget skal fungere som rådgivende organ for styret i den grad styret eller 
lederen finner det ønskelig. 

h) Kontrollutvalget skal overse foreningens virksomhet på generelt grunnlag, og hvis det 
finner det nødvendig, ta opp saken på hensiktsmessig måte. 
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(i) Kontrollutvalget har ingen selvstendig besluttende myndighet, men har rett til å be om 
ekstraordinært årsmøte hvis det finner det nødvendig. 

 

Av dette følger også endring av  

§ 18  Ekstraordinært årsmøte  

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers 
varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 
b) Vedtak av styret i idrettslaget. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer 
e) Vedtak av kontrollutvalget 

Begrunnelse: 

Da foreningen i 2020 vedtok nye lover etter idrettsforbundets nye lovnorm, valgte årsmøtet  å fjerne 
lovenes tidligere paragraf om Rådet. Isteden ble det opprettet et lovpålagt kontrollutvalg alle 
idrettslag i Norge må ha. Årsmøtet ønsket at Rådets oppgaver skulle ivaretas av Kontrollutvalget. 
Men selv om det fulgte av årsmøtets begrunnelse, og ligger implisitt i Kontrollutvalgenes instruks fra 
NIF, presiserte og tydeliggjorde paragrafene om Rådet noen av arbeidsoppgavene. 

Så lenge kontrollutvalgets minimumsoppgaver fra NIF ivaretas. er det opp til årsmøtene i hvert 
idrettslag å spesifisere ytterligere, 

Derfor foreslår jeg at vi tar inn igjen noe av innholdet i de gamle lovene i paragrafen om 
kontrollutvalget.  Den viktigste og substansielle endringen er at rådet, som sikkerhetsventil, kan be 
styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

I så fall må også paragraf 18 endres. 

 

Mvh Raymond Dahlen 

 


