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Årsmøte 28 februar 2018 Lillesand Seilforening 
 
Til stede: Asle Åsmul, Dave Talloen, Ranveig Andersen, Torgrim Andersen, Jan Nilsen, 
Eivind Bjorå, Erik Brantzeg, Arne Kristian Corneliussen, Thor Bylund, Anniken Paulsen, 
Wanda Longnes, Karin Mets 
 
 
Asle ønsker velkommen til de som har trosset snø og vind denne kvelden 
 

1. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 
 

2. Godkjenning av de stemmeberettigete 
 

3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
Dirigent: Asle Åsmul 
Referent: Karin Mets 
Protokoll: Jan Nielsen og Eivind Bjorå 
 

4. Årsberetning 2017 
 
2017 har vært et bra år for seilforeningen, hvor mye har kommet godt i gang på den nye 
seilbasen.  
 
Aktiviteten i foreningen er jevnt over bra, med et bredt tilbud i ulike farkoster for ulike 
aldersgrupper. Samtidig skal det ikke legges skjul på at det er utfordrende å holde 
aktiviteten oppe, både med rekruttering i jollegruppa og med deltakelse i 
regattaseilingen. Interessen for seilsporten går i bølgedaler, og det er mange 
konkurrerende aktiviteter å bruke tiden sin på. 
 
Antall medlemmer er nå 267, noe som er 18 færre enn året før.   
 

Styret 
Styret har bestått av:  

 Asle Åsmul, leder  
 Karin Mets, nestleder (jollegruppa) 
 Steinar Sund, sekretær (tur og hav) 
 Eivind Bjorå (brettgruppa) 
 Ingunn Ettestøl, kasserer 
 Jan Nielsen (huskomiteen) 

Varamedlemmer: 
 Anniken Paulsen (medlemsansvarlig) 
 Dave Talloen (Web-ansvarlig) 

 
Det har i 2017 vært avholdt 7 ordinære styremøter. I LSF bidrar varamedlemmene aktivt 
i styret, og er med på styremøtene.  
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Jollegruppa 
Vi startet sesongen som vanlig med trening i svømmehallen. Dette året igjen i 
samarbeid med GSF, som ikke har tilgang til eget basseng. Første lørdag så svømte vi 
etter rormerkene. Andre lørdag ble de delt i to grupper. Første gruppa fikk førstehjelp. 
mens den andre lærte å kullseile. Etter en time ble gruppene byttet om. Vi hadde leid inn 
en profesjonell instruktør fra offshore bransje til å stå for førstehjelps-kurset. Dette var 
en stor suksess.  
 
Tirsdag 25.04 startet vi seil sesongen med å vaske båter og sjekk av utstyr. Etter det har 
det vært mange fine trenings kvelder på tirsdag,. Vi har vært heldige og har fått trent i 
mange værsomstendigheter.  
 
Gruppen var i år på totalt 13 barn. 7 i nybegynner og videregående gruppa (som er slått 
sammen i år siden vi ikke har så mange deltakere), og 5 i NC gruppa.  Birgitte har stått 
for nybegynnere og videregående på tirsdager, mens August Austafjord har trent NC 
gruppe på både tirsdager og torsdager. Alle grupper har vært rimelig stabil gjennom hele 
året. 
 
I stedet for Saltholmen har vi hatt en treningssamling for hele seil Sør her på Kokkenes. 
Noe som var en stor suksess og gjerne kan bli gjennomført neste år igjen. Dette ble 
ledet av Birgitte Austafjord. Vi har fått støtte fra kretsen her til å gjennomføre (mot 
kostpris). Om sommeren har vi hatt to uker med seilskole. Seilskolen er en stor suksess 
og i tillegg en god inntektskilde for LSF. Vi har hatt mange fornøyde barn og foreldre i de 
to ukene. Spesielt vellykket er fokus på moro i og rundt vannet. Ikke bare seiling, men 
også SUP, brett, fisking, svømming osv. Vi prøvde også å arrangere en tredje uke med 
seilskole, men dessverre hadde vi for liten deltakelse til å kunne gjennomføre Vi prøver 
igjen i 2018. 
 
På seilingensdag har vi gjennomført Sparebanken Sør Cup, med premieutdeling under 
årets avslutning av jollegruppa. Morsomt at også tidligere seilerne fra LSF stilte her.  
Høsten var fin, men mange ganger ble det for mye vind for de minste. To optimist 
seilerne gikk over til laser fra NC gruppe.  
 
Avslutningsfesten var lørdag 28. november. Dette ble feiret med premieutdeling og 
svømming i Aquarama. En helt ny måte å gjøre ting på, men vellykket og gøy! 
Vi har søkt midler fra Gjensidige for investering i RS Feva men fikk dessverre avslag på 
søknaden. Vi prøver igjen i 2018. Muligens (ved behov) kan vi låne RS Feva fra Risør. 
Det er veldig gøy at vi har fått oss med noen voksne til å trene med vår NC gruppe. 
Dette vil vi gjerne fortsette med. Samtidig som vi egentlig har alt for få nybegynnere i vår 
opti gruppe.  
 
Fokus Jollegruppa 2018 

 Videreføring av den positive stemningen 
 Bruk av samme trenere, forhåpentligvis en til om vi har nok 

nybegynnere 
 Fokus på nybegynnerseiling, oppstart flere ganger i året 
 Fokus på rekruttering 
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 Fokus på nivå heving / to ganger trening i uke for NC gruppe 
 Trening på torsdag øker vi til 3 timer 
 Mulig laserclinic i LSF med Olympisk gull medalje vinner Marit 

Bouwmeester etter sommeren (vi trenger sponsorer!) 
 Forbedring av utstyr / muligens lån av to-mannsbåt fra Risør 
 (allerede bestilt materialer for 2018) 
 Tre uker med seilskole 
 Fokus på budsjett 

 
Jobber for tiden men ny terminliste, den blir sendt så fort alle datoene til SC er i boks 
(blir diskutert nå i seilkretsene til Aust og Vest Agder) 
 
Karin Joyce Mets 
Leder i Jollegruppa LSF 
 
Anmerkning fra Thor Bylund: søk Lillesands Idrettsråd om støtte til RS Feva båtene 
Vi takker Thor for innspill her! 
 
 

Tur og hav 
Lillesands Sparebankcup (onsdagsregattaene) 
Det ble i år som tidligere år avholdt totalt 14 onsdagsregattaer, med 7 på våren og 7 på 
høsten.  
 
Oppmøte i 2017 har vært betydelig dårligere enn tidligere år – spesielt vårsesongen 
hadde skuffende oppmøte. Kun 4 deltakende båter på våren og 6 på høsten. Vær og 
vindforhold var helt ok denne sesongen, og det var i år ingen regattaer som ikke ble 
fullført pga lite vind. 
 
Liten klasse var også i år en ren H-båt klasse med 4 deltakende båter. «Breeze 
Brothers» (Walker/ Blekastad) vant i år som i fjor. 
 
I stor klasse var det som i fjor Expressen «La Linea» som vant.  
«La Linea» tok også seieren overall kun 1 poeng foran «Breeze Brothers»- også det 
reprise av fjoråret. 
 
Åkerøya Rundt 
16. september ble Åkerøya rundt avholdt. 16 båter til start hvorav 5 utenbys fra, noe 
som er en deltakelse på høyde med de siste år. Det var nydelig vær og til dels friske 
vindforhold, så det ble som alltid en flott seilas. Tradisjonen tro vartet seilasen opp med 
en del hendelser, og 3 båter brøyt av forskjellige årsaker.  
 
I liten klasse vant «La Linea» og i stor klasse var det «Norna 12» med Dagfinn Aas som 
gikk av med seieren. Begge båtene fra Lillesand Seilforening.  
 
Flødeseilasen  
Den 13. Flødeseilasen gikk av stabelen lørdag 10. juni med 36 deltagende båter. 
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I år ble det av den raske varianten, så alle båtene rakk greit målgang, og vi kunne 
servere grillmat i flott solskinn. 
 
Dessverre ble det i år ingen LSF-båter på øvre del av resultatlistene i noen av klassene. 
 
Mvh 
Steinar Sund 
Tur og hav 
 

Brettgruppa 
Brettgruppa har bidratt med Minikurs i SUP og brettseiling på både Slåttholmendagen, 
Åpen dag, Seilsportens dag og på seilskolen.  
 
Brettgruppa har en egen bod på den nye seilbasen, hvor det er 4 nye seilbrett, 2-3 eldre 
seilbrett, 2 nye SUP-brett, samt 1 SUP-brett på fast utlån fra SUP & STUP. Har fått kr. 
25.000,- til å kjøpe nye seil og rigger.  
 
Brettene har vært en del i bruk. De disponeres fritt for medlemmer av Lillesand 
Seilforening etter første-mann-til-mølla prinsippet. 
 
På de beste dagene har alle brettene vært på fjorden, sammen med flere medlemmer 
som har egne brett.   
 
Det har vært 1 seilkurs med 9 deltakere. Satt også opp et kurs til, men da ble været så 
dårlig at det ikke var forsvarlig å gjennomføre.  
 
Seilbrett og SUP er et godt supplement og alternativ til andre aktiviteter i foreningen, og 
det er potensial for å øke tilbudet og aktiviteten i gruppa i 2018. Dette kan være kurs, 
samarbeid med seilskolen, samarbeid med andre foreninger, økt rekruttering, faste 
aktiviteter osv. 
 
Mvh  
Eivind Bjorå 
Brettgruppa 
 

Huskomiteen   
Huskomiteen har i 2017 bestått av 5 medlemmer, med undertegnede som leder fra april 
2017. Vårt arbeide har i hovedsak vært rettet mot dugnader, lettere vedlikehold og i 
noen grad videreutvikling av seilbasen til bruk for LSF’s medlemmer såvel som 
leietakere. 
 
Når det gjelder utleie av seilbasen har komiteen i samråd med styret lagt seg på en ikke 
for offensiv utleiepolitikk. Dette for å unngå slitasje på bygget, samt for å føle oss frem i 
hvilken grad vi skal markedsføre utleie. Det har også vært en forutsetning at ansvarlig 
leier må være medlem i seilforeningen. Økonomien i seilforeningen er ryddig og rimelig 
god. En er derfor ikke avhengig mye utleie for inntektenes del. Utleieansvarlig har vært 
Wanda Longnes, som har lagt ned en stor og god jobb på dette feltet. I forhold til det 
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som var budsjettert av utleieinntekter ligger man an til å treffe på bra på regnskapet for 
2017. 
 
Seilbasen har vært litt utviklet i løpet av året. Vi har fått ny kjøkkenøy, elektrisitet har 
vært lagt inn på verkstedet, kontor har blitt tilrettelagt i det gamle bygget. Dette samt 
flere mindre” etterarbeider” siden basen ble tatt i bruk. Det er blitt arrangert flere 
dugnader i løpet av året, hvor blant annet bryggen ble ferdiggjort, trapp til brygge fra 
lokalet ble bygget, samt at levegg ble satt opp. Oppslutningen til flere av dugnadene var 
av varierende grad, men vi håper og tror at lysten til å bidra kommer seg når sola 
begynner å varme utover 2018. 
 
Jan Nielsen 
Leder huskomiteen 
 

Vinteropplag båter på Kokkenes 2017-2018 
Opplaget er gjennomført på lik linje med foregående år. LSF har lik pris, areal og ca 
samme antall "fot" med båter i opplag som tidligere. Som tidligere år gjennomføres 
opplaget i samarbeid med Flaa Transport, som gir rabatterte priser på løft og forøvrig 
svært god service. 
 
For sesongen 2017-18 har LSF hatt totalt 32 båter i opplag på Kokkenes. Dette har gitt 
foreningen en nettoinntekt på 30.935 kr. 
 
Vi har i år levert oppdaterte medlemslister til Flaa som dermed raskt kunne avgjøre om 
båteier hadde gyldig var LSF medlemskap og dermed kunne avgjøre om det skulle 
innrømmes medlemspris på opplaget. Dette har nok ført til en noe høyere inntekt til LSF 
enn foregående år. Båtene tas på land fra ca. fra 25. september, så da bør nok 
kontingenten for inneværende år uansett vært betalt. 
 
Nytt av året er også at LSF ikke lenger "premierer" båter som settes ut tidlig (før påske) 
da dette viste seg vanskelig å administrere og kreativiteten i noen tilfeller var stor for å 
kvalifisere seg til ordningen. Flaa har som før plassert båter slik at vi så tidlig som mulig 
frigir plass til annen bruk på Kokkenes. 
 
For LSF Vinteropplag 
Ove Bessesen 
 
 

Økonomi  
Økonomien er bra i foreningen, og 2017 har gått solid i pluss i forhold til budsjettet.  
 
Vi venter fortsatt på spillemidler til seilbasen, og dette ble ikke innvilget i 2017, men vi 
ligger godt an til å få det i 2018.  
 
Vi har nå et lån på ca. 1,5 millioner, og når vi får tippemidlene antas dette å gå ned til ca. 
700.000,- 
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Driftsmessig har det vært bra, vi har nok vært forsiktige med økonomien med tanke på 
at vi fortsatt har et stort lån og venter på spillemidlene. Driftsinntektene ble på 533.000, 
mot et budsjett på 443.000. Utgiftene ble på 338.000, mot et budsjett på 418.000. 
Samlet ga dette et overskudd på 195.000,- 
 
Det har ikke vært spesielle investeringer i 2017.  
 
På den praktiske siden har vi tatt i bruk Vipps, noe som har forenklet jobben ved 
arrangementer. Vi har også gått over til Visma e-accounting. Det har vært 
arbeidskrevende å starte med et nytt system, men på sikt virker dette som et godt 
system som gir oss god oversikt over økonomien.  
 

Medlemsadministrasjon 
Det har vært et krav fra NIF at alle idrettsforeninger skulle gå over til elektronisk 
medlemsadministrasjon i løpet av 2017. LSF har valgt å bruke NIFs eget system. Dette 
er et hierarkisk system som består av Klubbadmin, Sportsadmin og Min idrett.  
 
Vi har også valgt å kjøre fakturering av medlemskontingent gjennom dette systemet. Det 
er i teorien et veldig bra system som vil gjøre fakturering, kommunikasjon, oppdateringer 
av medlemsinfo osv. enkelt for oss. I praksis har det vist seg at det har vært mange 
oppstartsproblemer og utfordringer.  
 
Et hovedproblem er at veldig mange ikke har betalt medlemsavgiften. Dette kan skyldes 
det nye betalings- og faktureringssystemet. Men det kan også skyldes at de gamle 
medlemslistene ikke var korrekte, og at medlemmer er oppført med feil kontaktinfo eller 
at de ikke faktisk ønsker å være medlemmer (lengre).  
 
Thor Bylund har tilbyd seg å hjelpe Anniken med medlemsadministrasjon! 
 

Representasjoner: 
 Gunnar Frigstad med Dave Talloen som vara i AASK-styret.  
 Thor Bylund i Lillesand Idrettsråd. 
 Halvor Rismyhr leder for Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond. 

 

Åpen dag / seilingens dag 
Vi arrangerte åpen dag lørdag 2.9. i forbindelse med Seilingens dag. Det var anledning 
til å prøve joller, seilbrett og SUP. Vi hadde også kiosksalg.  
 
Det ble samtidig arrangert Lillesand sparebank cup i jolleseiling, og dette skapte mye 
aktivitet på sjøen.  
 
Det var en del potensielt nye medlemmer innom, og enda flere eksisterende 
medlemmer. Slik sett er dette et hyggelig treffsted for klubben.  
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Strandryddeuke 
Seilforeningen meldte seg til kommunen for å delta i denne nasjonale dugnaden og vi 
fikk da tildelt Saltholmen, Store og Lille Malmen og Humløya. Dugnaden gikk fra 1.-
6.mai. De første dagene kunne medlemmer låne båt for å dra ut selv, og 6.mai var det 
en felles dugnad for seilforeningen. Det deltok en håndfull medlemmer både på det 
individuelle opplegget og på den felles dugnaden. Vi kunne kanskje ønsket enda større 
oppslutning, men det var allikevel uansett bra at seilforeningen bidro i denne viktige 
aksjonen.  
 

Slåttholmendagen 
20. mai arrangerte Midt-Agder friluftsråd Slåttholmen-dagen, for å få flere til å ta i bruk 
Slåttholmen. Flere lag og foreninger var invitert til å bidra, bl.a. speideren og 
kajakklubben. Seilforeningen stilte med demonstrasjon og utlån av SUP-brett. Dette var 
et populært tiltak mange barn og ungdommer tok en prøvetur.  
 

Julebord / pizzafest 
Årets julebord var berammet til 2.desember, og baserte seg på samme konsept som i 
fjor med «kurvfest». Dessverre var det bare ca. 20 påmeldte, så komiteen så seg nødt til 
å avlyse. De hadde bestemt at 30 påmeldte hadde vært minimum for å gjennomføre. 
 
I stedet ble det tatt initiativ til en enkel pizzafest / premieutdeling på samme dato. Dette 
ble et vellykket arrangement hvor ca. 25 personer møtte opp.  
 
Det er viktig at seilforeningen har noen sosiale samlingspunkter, og til neste år bør vi se 
på hva som er beste form for dette arrangementet, slik at flest mulig kan bli med og ha 
en hyggelig kveld.  
 
På årsmøte diskuterte vi julebord og premieutdeling Tur og Hav, og kommet fram til at vi 
skal ha premiering rett etter sesongavslutning (f eks første lørdag etter siste selas)  
 
Styret vil til slutt takke alle tillitsmenn og -kvinner for innsatsen og gratulere alle seilere 
med en flott sesong! Vi ser frem til neste sesong i vårt flotte anlegg på Kokkenes,  
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 
Vi går gjennom Regnskap I revidert stand samt balanse. Det blir kommentert at det er 
veldig vanskelig å lese tallene uten å ha kasserer til stede. Noen mener dette er sterk 
kritisk. Regnskap kan finnes i sin helhet på http://www.lillesand-seilforening.no 
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6.  Behandle innkomne forslag og saker 
 
Ny logo og grafisk profil blir godkjent  
I tillegg lager vi en logo med vårt slagord på: Seiling for alle! 
Logo og profil kan finnes på http://www.lillesand-seilforening.no 
 
7.  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 
Det blir bestemt at medlemskontingent blir uendret i 2018.  
Ellers må vi være flinke å gjør alle medlemmer oppmerksomme på de fordelene de har 
ved å være medlem I LSF (Kommer en mail om dette til alle sammen med kontingent 
slutten Mars 2018) 
 
8.  Vedta idrettslagets budsjett 
 
Budsjett blir godkjent. Til neste år trenger vi bare tallene fra året før, ikke lengre tilbake 
Budsjett ligger på http://www.lillesand-seilforening.no 
 
9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 
Organisasjonskart vises fram og blir godkjent.  
 
10. Valg  
 
Styret 
Leder    Asle Åsmul                      2018 – 2019 gjenvalgt    
Kasserer Torgrim Andersen         2017-2019      OK, overtatt fra Ingunn som ba om fritak 
midt i perioden 
Karin Mets                          2018-2020 gjenvalgt 
Thor Bylund   2018-2020 ny (Tur-hav repr.)   
Eivind Bjorå                        2017-2019 Ikke på valg 
Jan Nilsen            2017-2019 Ikke på valg 
Anniken Paulsen              2017-2019    Vara OK (medlemsansvarlig) 
Dave                                  2017-2019     Vara OK 
Jollegruppa 
Karin Mets                    Leder 
Anniken Paulsen              
Tur og Hav  Thor Bylund 
Regattakomite 
Ander Andersen påtar seg lederansvaret kun for onsdagsregattaene 
Steinar Sund           ansvarlig ratingtall og starter-resultatservice 
Trond Kvarnes        baner og kart 
 
Brettgruppa                       
Eivind  Leder                            
Emil                                        
Bjørnar                                 
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Båtopplag Kokkenes 
Ove Bessessen 
Bygg/ anlegg/ hus komité 
Jan Nilsen Leder  
Roy                                        
Ingrid                                    
Arne Kr.                               
Fløde/ festkomite 
Thor                                      
Karin                                    
Roy                                       
Repr. Styre AASK 
Gunnar Frigstad                Ok, fortsetter som kasserer her. 
Dave Talloen                     Ok 
Repr.  Lillesand idrettsråd 
Thor Bylund                       Ok 
Revisor 
Wanda Longnes               Ok 
Ingrid Skibelid       
Valgkommitee neste år:  
Steinar Sund 
Wanda Longnes 
              

 
 

Våre samarbeidspartnere og støttespillere året 2017 
 

 

 
Og ikke minst Lillesand kommune 


