
 

Årsmøte 2022  Side 1 

  

 
 
 
 

Årsmøte 
 
 

  
 
 
 

Torsdag 24. mars 2022 kl. 19.00  
 
 



 

Årsmøte 2022  Side 2 

 

Innhold: 

Agenda: ...................................................................................................................................... 3 

Årsberetning 2021 ...................................................................................................................... 4 

Jollegruppa årsberetning 2021 ............................................................................................................5 

Tur & Hav .............................................................................................................................................7 

Brettgruppa .........................................................................................................................................8 

Red Rock sailing team – Seilsportligaen ..............................................................................................9 

Huskomiteen .................................................................................................................................... 11 

Vinteropplag båter ........................................................................................................................... 11 

Økonomi ........................................................................................................................................... 12 

Medlemsadministrasjon ................................................................................................................... 12 

Representasjoner ............................................................................................................................. 12 

LSF Social Media i 2020 .................................................................................................................... 13 

Diverse .............................................................................................................................................. 15 

Regnskap .................................................................................................................................. 16 

Resultatregnskap .............................................................................................................................. 16 

Balanse ............................................................................................................................................. 17 

Innkomne forslag ..................................................................................................................... 18 

informasjon om kjøp av el. Rib ......................................................................................................... 18 

(Seksuell) trakasering ....................................................................................................................... 19 

Medlemskontingent og treningsavgift .................................................................................... 20 

Budsjett 2021 ........................................................................................................................... 21 

Valgkomiteens innstilling ......................................................................................................... 22 

 
 



 

Årsmøte 2022  Side 3 

Agenda:  
 

1. Godkjenne de stemmeberettigete  
 

2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.  
 

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.  
 

4. Behandle idrettslagets årsberetning  
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
 

6. Behandle innkomne forslag og saker:  
 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
 

8. Vedta idrettslagets budsjett  
 

9. Valg  
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Årsberetning 2021 
 
2021 var et merkelig år hvor pandemien satte sitt preg på alt av aktiviteter. 
Heldigvis var smittetrykket sommeren og høsten 2021 på et slikt nivå at noe aktivitet lot seg 
gjennomføre. 
Likevel har 2021 vært et år med vesentlig lavere aktivitet enn vi er vant til og ønsker. 
 
 
Styret har bestått av:  
Ranveig Andersen, leder (og sekretær) 
Karin Mets, nestleder (jollegruppa) 
Trond Kvarenes (tur og hav) 
Emil Evnum (brettgruppa) 
Torgrim Andersen, kasserer og medlemsansvarlig 
Varamedlemmer: 
Dave Talloen (Web-ansvarlig) 
Matias Madsen  
 
Det har i 2021 vært avholdt X styremøter. I LSF bidrar varamedlemmene aktivt i styret og er 
med på styremøtene.  
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Jollegruppa årsberetning 2021 

Også gjennom 2021 har jollegruppa vært preget av Corona, men heldigvis, i motsetning til 
2020, har vi seilt hele gjennom hele året.  
Første aktivitet med jollegruppa har vært i svømmehallen på lørdag 24. april, en relativt sen 
oppstart av sesongen. Vi inviterte med oss Grimstad Jollegruppa siden GSF ikke har tilgang 
til eget basseng. Svømmehallen hadde bare en lørdag ledig til oss så vi brukte 3 timer på å 
gjennomføre kullseiling, svømming m/redningsvest, førstehjelp og naturligvis lek for å bli 
kjent litt med hverandre. En av foreldrene til GSF seiler er profesjonell instruktør fra 
offshore bransje når det gjelder første hjelp og redningsdykker og det gjorde at vi ikke 
hadde noe instruktør utgifter denne gang.  
Også mange søsken tok seg et bad og lekte mens de seilerne holde på å trene/ øve seg.  
  
Våren startet vi opp med 12 barn i jollegruppa. Vi delte oss i tre grupper. De eldste, mer 
erfarne seilere hadde Tomas Johan Frigstad og Aleksander Gauslaa som trener. Mens de 
yngre seilere fikk både Daniel Egeberg Hansen og Tobias Frigstad på seg. Det viste seg fort at 
noen i den nybegynnergruppa hadde vanskeligheter med seiling og beholde 
oppmerksomheten og hadde det mer gøy med å leke Derfor har vi bestemt for å sette en 
egen trener på disse ungene med spesialt søkelys på lek og moro. Sånn blir Tobias trener for 
disse mens Daniel trente de nybegynnere som hadde en større interesse for selve seilingen.  
Gjennom hele våren har vi prøvd å etterleve de gjeldende smittevernregler så godt vi kunne 
og heldigvis har vi aldri hatt noe smitte i selve jollegruppa.  
  
I fjor (2020) kjøpte vi både hjelm og tryseil til nybegynner gruppa med stor suksess. Vi ser at 
de nye, litt uerfarne seilere har stor nytte av bruk av hjelm, noe som gjør at de føler seg mye 
tryggere i forhold til ‘bom i hode’. Samt bruk av tri seil som gjør at de går mindre fort i mye 
vind og sorger for at de kan gå ut på vannet selv om det blåser relativt mye for dem.  
  
Så kom sommeren og med sommerens seilskole. Vi har hatt tre uker med seilskole Uke 26, 
27 og 32 Det var helt nytt for oss å ha en uke med seilskole på slutten av å ferie, men det 
viste sel en veldig smart trekk Vi hadde mest lokale, nye seilere som deltok i denne uka og 
det hjalp oss også med ny rekruttering til høsten. Vi fortsetter med dette også i 2022.  
Denne år har vi ikke invitert Lillesand kommune (familie kontoret) inn i forhold til gratis 
plasser. Grunnen var at hele seilskole var fullbooket allerede i begynnelsen av året og vi 
kunne ikke overstige antallet grunnen Korona restriksjoner. Håper vi kan endre på dette i 
2022 igjen.  
Ellers var det 3 fantastiske uker i og på vannet. Vi hadde med oss både lokale barn samt noe 
som var på ferie i Lillesand, en god blanding.  
På slutten av hver uke hadde vi en spennende avslutning hver fredag hvor både Lillesands 
ordfører, Einar Holmer-Hoven og banksjef Anne-Grete Knudsen fra Lillesands sparebank 
deltok. Også selveste lederen til LSF, Ranveig Andersen, deltok på premiering her til stor 
glede av alle barna og foresatte. Premie var en super-duper kul t-shirt med både sponsorer 
på samt Sailcamp 2021 i samme utforming og stil som vår egen Red Rock Sailing Team, 
veldig stas synes barna!  
  
Høsten 2021 var preget av mye sol og forholdsvis god vind for både nybegynnere og 
videregående gruppene.  



 

Årsmøte 2022  Side 6 

Også har hadde vi 12 stykker med i de forskjellige grupper, noen kjente og noen nye, men 
alle veldig entusiastiske. Aleksander, Daniel og Tobias har stått for selve treningen mens 
Karin og Joyce har stått for både det administrative og mye kos (les kake og kafe) mens Dave 
tok seg av det tekniske siden.   
Kan bare sier en super stemning gjennom hele høsten og derfor ble en vanlig tirsdag nå kalt 
for *SUPER TIRSDAG*  
  
  
Vi avsluttet sesongen med en super gøy fest i egne lokaler. Vi serverte pizza med brus, laget 
en Kahoot og hadde diverse leker. Da var de optimistene ferdig for sesongen slutten av 
oktober 2020. 
 
Gjennom sesongen har vi lånt en RS Feva fra ASF som var en stor suksess for både barna og 
foreldrene så vi bestemte oss og kjøpte 2 stykker fra ASF som ville selge de for en rimelig 
penger til oss.  
  
  
Fokus jollegruppa 2021 

− Ny rekruttering 

− Mer fokus på regatta trening 

− Tilby brettseiling på tirsdagen ved interesse 

− Seiling av to-manns jolle RS feva 

− Kontinuitet trenere 

− Videre utdanning trenere gjennom NIF / NSF 

− Oppmerksomhet på (seksuell) trakassering 

− Utnevnelse av to tillitspersoner (for både barn og voksne i LSF) 

− Fokus på Hold Havet Rent 

− Bærekraftig, miljøvennlig hverdag 

− Organisering SC 2 i Lillesand 

− Organisering av rekrutt helg høsten 2022 

− Aktiv innblanding foreldrene 
 
 
Hilsen Karin, jollegruppa LSF  
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Tur & Hav 

Onsdagsregattaene. 
Denne våren gjennomførte vi 7 regattaer og holdt på helt til siste runde, 30 juni, før vi tok 
sommerferie. Endelig kunne vi samles på seilbasen igjen etter hver regatta for grilling og 
resultater, men på grunn av Covid-19 valgte vi å ikke møtes inne for å se reprisen av 
regattaen på RaceQS. Denne ble i stedet lagt ut på facebook etter hver regatta. Det har vært 
litt ymse bruk av RaceQS i en del av båtene, så det håper vi at kan bli enda bedre. På det 
meste var vi 11 deltakende båter på onsdagsregattaene. Også i år fortsatte vi med noen 
kvelder med 2 starter, noe som har vært veldig populært når vinden er riktig. 
Høsten startet vi opp igjen allerede 4 august. Selv om ikke alle har gjort seg ferdig med 
sommerferien så tidlig ønsker vi å utnytte så mye av den fine seilsesongen som mulig. Også 
på høsten gjennomførte vi 7 regattaer i tillegg til Åkerøya rundt. 
I år som i fjor var det Team Choco som endte opp med seier for hele sesongen.   
 
Seilut 
Denne sommeren ble det startet et nytt konsept for seilere for å få flere båter ut på tur. 
SeilUT er en relativt uformell konkurranse der seilere kan samle poeng ved å besøke havner 
langs hele Agder-kysten som er lagt inn i en app som brukes for å sjekke inn. Personen med 
flest registrerte havner når konkurransen slutter på høsten vinner heder og ære. I år var det 
flere fra Lillesand blant de 10 beste, og seieren gikk til Rune Enoksen fra Lillesand 
Seilforening. 
 
Åkerøya rundt. 
Til årets Åkerøya rundt, som gikk av stabelen 18. september, stilte det 13 båter til start med 
deltakere fra både innenbys og utenbys. Siden smittetrykket var lavt etter sommeren 
annonserte vi mer enn vi gjorde i fjor, både i lokalpresse og på facebook. 13 båter var nok til 
at vi delte i 2 klasser med 15 minutter mellom starten på de to klassene for å unngå 
trafikkork gjennom leia. De 4 båtene i liten klasse startet først og stor klasse startet 
kvarteret etter. De fleste valgte å spri nedover leia, men noen valgte utaskjærs nedover. 
Innaskjærs var vinden noe flau og skiftende, men nok til at alle holdt greit driv og kom seg 
gjennom Furøysund. Det gjaldt også de som tok andre veien og kom gjennom Furøysund 
utenfra. Siste halvdel av regattaen ble det mer av både nedbør og vind. 
Både stor og liten klasse ble vunnet av lokale seilere. Haabet vant en klar seier i stor klasse 
og Choco en enda tydeligere seier i liten klasse 
Dagen ble avsluttet med en hyggelig kveld på seilbasen med resultater, premieutdeling og 
god hjemmelaget mat fra klubbens mesterkokk.  
 
Etter at båtene var tatt på land eller pakket inn på vann hadde vi en veldig hyggelig 
opplagsfest mens smittetrykket var lavt. Det ble en veldig hyggelig kveld med 
premieutdeling og god mat og drikke. Det skal vi klare å gjenta til neste år. 
 
Takk for en flott seilsesong! 
MVH Tur & Hav komiteen 
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Brettgruppa 

Det var en en del utlån av brett i sommer, både seilbrett og SUP. På de mest vindfulle 
dagene har det vært god aktivitet med seilbrett på fjorden, og da også sammen med andre 
som har egne brett. Det skal sies at de mest aktive brettseilerne gjerne trekker til 
Groosefjorden, Hamresanden og til og med Lista for å finne enda mer stabile vindforhold. 
Målet framover bør være å samle flere brettseilere med tilhold på Kokkenes, selv om det er 
forståelig at folk "hiver seg rundt" og drar til den lokasjonen de finner best egnet. 
 
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 videre. Nytt denne sesongen var at 
brettgruppa gikk til anskaffelse av et komplett Starboard foilbrett, som så vidt ble prøvd av 
et par av medlemmene i fjor. 
 
Mvh 
Emil 
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Red Rock sailing team – Seilsportligaen 

 
Vår 2021 ble preget av COVID restriksjoner, likt 2020. Heldigvis ble de lettet i slutten av 

våren og endelig kunne vi sette i gang med Seilsportsligaen, Eliteserien, i Sandefjord på 10. 

juli 2021.  

  

Ungdoms team stilte med Thomas Frigstad, Aleksander Gauslaa, Daniel Hansen og Wenche 

Talloen. Dave var med som støtte og ekstra mannskap i tilfelle at noen skulle skade seg. 

Teamet havnet på 7. plass og flere teams snakket om den unge teamet som presterte helt 

over forventingen og viste seg en kreft å respektere på vannet. 

Mellom første og andre SSL stevne organiserte GSF, LSF og CSF en treningshelg på vannet 

med våre Melgesene for å forbedre technikk på banen. Det ble uhell for red Rock, siden CSF 

misforsto vår manøver rund bøyen og 

spydet Red Rock I (NOR 285) på siden. 

Skade var så stort at båten var total 

havarert og kunne ikke repareres.  

 

Da var det god at vi har en bra forsikring i 

LSF, og bare noe uker etter hendelsen 

hadde vi fått Red Rock II (NOR342) så vi 

kunne delta i NM Melges 24 i Arendal 

likevel.  

Først var det Larvik SSL stevne 14-15 august og sammen team stilte. Da var det sammen 

team og de endte med 5. plass, og rakk opp til 6. overall på liste.  

  

Neste regatta var NM i Arendal. Dette var 

mest for Aleks til å få erfaring på helm og med 

at de andre hadde skole forpliktinger ble 

resten av teamet seniorer Dave, Svein Arne 

og Bård. I høy vind og med et helt ny team, 

pluss en del små skader, klarte teamet ikke å 

vare med i toppen, men vi ble aldri sist heller.  

 

Neste stopp var Florø. Wenche fløy tilbake fra 

Oxford, og resten av gjengen kjørte opp med 

bil.  

Her igjen var det mye bra seiling og Red Rock teamet seilte seg opp til 6. plass med veldig 

tett poeng fordeling på toppen. 

På siste SSL stevne i Moss kunne Daniel ikke stille og Sven Arne var 4. mann på teamet. 

Moss banen var vanskelig med retningen mot fergen. Teamet fikk det ikke til å funke på 

første dagen etter start med en spiker og droppet til bunns av lista. Dagen etter var det 

sterk kulling og egentlig uforsvarlig til å seile. 1. divisjon fikk ikke lov å gå ut og regattaen for 

Elite ble avbryt etter noe near misses og alle båter ble slept inn.  
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Med dårlige resultat av siste stevne datt teamet til 8.plass overall, som er midt på treet og 

helt ok for første år i Elite serien.  

For 2022 har ungdommene andre forpliktelser i mellom, så de seniorer må hoppe inn og 

fylle teamet på. Det er flere som ønsker å vare med, men der er alltid plass for flere. 

Aleksander tar over som lag kaptein fra Thomas som er nå sertifisert kommersiell pilot og 

flyr av gården snart.  

Red Rock II skal få et lite verksteds besøk i slutten av vinteren for å få noe mast skade fikset, 

utbedre noe gelcoat skader og sponsor logoer skal bli satt på igjen, så da er vi klar for neste 

sesong med LSF team seiling.  

På terminliste står: 

SSL 1 7-8 mai Oslo 

SSL 2 18-19 juni Bergen 

SSL 3 27-28 august – Stavanger 

SSL 4 24-25 september Grimstad 

NM Melges 24 9-11 september Hankø 

Treningssamling LSF-GSF-CSF i Lillesand 

 



 

Årsmøte 2022  Side 11 

Huskomiteen 

Huskomiteen har som de de senere år bestått av de samme fire medlemmer. I tillegg til 
undertegnede, som har ledet komiteen, har disse vært med: Ingrid Skibelid, Arne 
Corneliussen og Wanda Longnes. Også året 2021 ble preget av pandemien, men endel 
skjedde dag da på og rundt basen som er verdt å nevne. 
 
Når det gjelder utleie har vi videreført vår restriktive linje om at leietaker må være medlem 
av seilforeningen. Dette for å unngå slitasje på våre flotte lokaliteter. Vi og styret har like 
stor tro som før på at ved å leie til medlemmer vil dette ha føre til at den som leier har mer 
eierskap og ansvar i leieforholdet enn om leietaker ikke har noen tilhørighet til klubben og 
miljøet rundt. Stort sett ligger vi rundt det budsjetterte når det gjelder inntekter på utleie, 
og disse leieinntektene bidrar positivt til seilforeningens totaløkonomi uten at foreningen er 
svært avhengig av disse inntektene. Utleieansvarlig har også dette året vært leder av 
huskomiteen. 
 

Før sesongen tok til kom ny flytebrygge på plass på seilbasen. En stor takk rettes til Lillesand 
kommune, og da spesielt John Olav Johnsen. Det ble så gjennomført en god dugnad tidlig i 
mai med godt oppmøte. Her ble det lagt ny rampe til denne flytebryggen, samt gjennomført 
mye godt arbeid på fellesarealer og bygningsmassen. Innendørs har basen også fått seg et 
løft med nye skaper og hyller som gjør lokalene både penere og mer praktisk enn tidligere. 
Det ble i den sammenheng også kjøpt inn 40 nye stoler. Alt i alt en god videreutvikling av 
seilbasen vår. 
 
Framover har styret gjort seg tanker om å oppgradere det hvite bygget, da spesielt 
innendørs. Planen er da å pusse opp garderobe- og toalettfasiliteter slik at vi kan tilby 
spesielt jolleseilerne bedre og mer praktiske omkledningsrom og WC/dusj. Gjerne med 
atskilte garderober. Alt dette foreløpig på tenkeplanet. 
 
Jan Nielsen 
Leder huskomiteen 
 

Vinteropplag båter 

Også i 2021 administrerte Lillesand seilforening opplag av båter på Kokkenes. 
 
Fra høsten 2021 til våren 2022 ble det totalt 735 fot i opplag fordelt på 25 båter. 
Dette er endel mindre enn tidligere, siden arealet som er tilgjengelig har blitt mindre, samt 
at båter under 20 fot og båter på tilhenger ikke kunne stå i opplag på Kokkenes. 
Det er mye diskusjon rundt bruk av området. LSF jobber i samarbeid med andre 
interesseorganisasjoner i Lillesand om et fortsatt tilbud om opplag, og vi kan bare håpe at 
politikerne i byen ser verdien av et levende båtmiljø i Lillesand, ikke bare for turister. 
 
Vi i seilforeningen mener dette er et viktig tilbud for byens båteiere, da det er få alternativer 
i Lillesand. 
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Økonomi  

Foreningen har en solid økonomi. I 2021 hadde foreningen endel mindre utgifter enn 
budsjettert, samtidig som våre inntekter endte noe høyere enn budsjettert. 
Vårt relativt store overskudd skyldes også at vi har fått tilskudd til investeringer som ikke har 
blitt utført. 
For 2022 har vi planer om både ny RIB, RS FEVA seiljoller og utbedring av brygger. Derfor 
antar vi foreningen vil måtte bruke endel av sparepengene for å realisere dette.  
 

Medlemsadministrasjon 

I desember 2021 var det 194 Medlemmer i LSF. Dette inkluderer familiemedlemmer, 
støttemedlemmer og Æresmedlemmer, og er en økning på fem fra året før. Vi har 60 
medlemmer som er barn og unge. 
 
Foreningen fikk inn 39.625 i medlemskontingenter i 2021. 

Representasjoner  

Dave Talloen med Torgrim Andersen som vara i AASK-styret.  
Thor Bylund i Lillesand Idrettsråd. 
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LSF Social Media i 2020 

 
https://www.lillesand-seilforening.no 
også har vi domenene: www.lillesandseilforening.no  og www.lillesandseilforening.online 
koblet til hjemmesiden 
18 posts i 2021 
  
Site Stats  
31. December 2021 

Top Posts for 365 days ending 2021-12-31 (Summarized) 
December 31, 2020 to Today 

Title  Views 

Home page / Archives  2,960 

Ågerøya rundt 2021 – Årets fineste regatta!  382 

LSF aktivitets kalender  293 

Lillesands Sparebank Cup 2021 – Onsdagsregatta  250 

Motsatte halser på kryssen  191 

Bli medlem!  164 

Styre og komiteer  157 

LSF Sommer Seilskolen 2021 – ekstra uke  140 

Red Rock Sailing team’s 2. stevnet i Norsk Seilsportsliga 2021  134 

Ågerøya rundt video  120 

Båtopplagg  118 

Vertskap til sommerkafe på Slåttholmen ønskes  117 

Bilder fra Ågerøya rundt 2020  98 

Norges Seilforbunds koronavettregler for seilere oppdatering 20/06/21  97 

Sesongstart 2021 av Jollegruppa Lillesand Seilforening samt nybegynner kurs  89 

Tur og Hav  81 

LSF klubb rabatter  77 

Klubbhus Kalender  72 

Hedersbevisninger  62 

Vinteropplag Kokkens 2021-2022  57 

Kurs  53 

Red Rock Sailing team’s 3. stevnet i Norsk Seilsportsliga 2021  51 

Samme halser uten overlapp på kryss  45 

Kjøp og salg  39 

LSF Årsmøte 2021  39 

Red Rock Sailing team’s 1. stevnet i Norsk Seilsportsliga 2021  36 

Utlån  34 

Felles sjøsetting av båter på Kokkenes 2021  34 

Årsmøte 2021  33 

Årsmøtepapirer og Teams-link  32 

LSF inviterer herved til SeilUt 2021  32 

Aktiviteter  31 

https://www.lillesand-seilforening.no/
http://www.lillesandseilforening.no/
http://www.lillesandseilforening.online/
http://www.lillesand-seilforening.no/www2/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/ageroya-rundt-2021-arets-fineste-regatta/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/jollegruppa-2/lsf-aktivitets-kalender/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/lillesands-sparebank-cup-2021-onsdagsregatta/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/motsatte-halser-pa-kryssen/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/bli-medlem/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/kontakt/styre-og-komiteer/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/lsf-sommer-seilskolen-2021/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/red-rock-sailing-teams-2-stevnet-i-norske-seilsportsliga-2021/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/ageroya-rundt-video/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/tur-og-hav/batopplag/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/vertskap-til-sommerkafe-pa-slattholmen-onskes-2/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/bilder-fra-ageroya-rundt-2020/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/coronavirus-og-tiltak-i-lsf/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/sesongstart-2021-av-jollegruppa-lillesand-seilforening-samt-nybegynner-kurs/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/tur-og-hav/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/lsf-klubb-rabatter/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/klubbhus-kalender/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/hedersbevisninger/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/vinteropplag-kokkens-2021-2022/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/brettgruppa/kurs/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/red-rock-sailing-teams-3-stevnet-i-norsk-seilsportsliga-2021/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/regler-samme-halser-uten-overlapp-pa-kryss/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/kjop-og-salg/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/?p=2528
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/red-rock-sailing-teams-1-stevnet-i-norsk-seilsportsliga-2021/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/brettgruppa/utlan/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/felles-batutsetting-pa-kokkenes-2021/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/?p=2568
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/arsmotepapirer-og-teams-link/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/?p=2547
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/brettgruppa/aktiviteter/
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Months and Years 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

2019  202 545 689 1,085 774 631 648 921 263 198 252 6,208 
2020 323 308 438 531 831 592 540 523 1,867 230 333 330 6,846 
2021 257 282 525 650 887 811 668 1,012 852 405 186 158 6,693 

                 
  
 

www.instagram.com/lillesand_seilforening/ 

72 posts i 2021 (190 total) 
44 nye følgere (233 total) 
Følger 87 (klubber og jolleseilere) 
 
www.facebook.com/LillesandSeilforening/ 
71  posts i 2021 
97 nye følgere (557 total) 
  
https://www.facebook.com/groups/671461146331084/ (jollegruppe) 
52 medlemmer 
https://www.facebook.com/groups/643096969481476/ (Red Rock) 
31 medlemmer 
https://www.facebook.com/groups/608768589471584/ (Tur & Hav) 
110 medlemmer (+32!) 
https://www.facebook.com/groups/107911869540775 (Lillesand Brettgruppe) 
60 medlemmer. 

https://www.lillesand-seilforening.no/www2/lsf-onkser-alle-seilere-en-god-jul-og-godt-2022/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/vertskap-til-sommerkafe-pa-slattholmen-onskes-3/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/pokalseilaser/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/resultater-ageroya-rundt-2019/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/jeg-har-aldri-seilt-er-dette-noe-for-meg/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/seilingsbestemmelser-2021/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/jollegruppa-2/seiling-av-rs-feva/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/seilbasen/byggingen-av-klubbhuset/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/batforerproven-hos-lillesand-seilforening/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/historie/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/resultater-tur-og-hav-2019/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/lsf-sommer-brettkurs-er-gjennomfort/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/utlansreglement/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/vind-maler-pa-lsf-bygg/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/jollegruppa/pokalseilaser/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/seilkurs-for-nybegynnere/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/info-om-nytt-system-for-utregning-av-lys-tall/
https://www.lillesand-seilforening.no/www2/batregister/
http://www.instagram.com/lillesand_seilforening/
http://www.facebook.com/LillesandSeilforening/
https://www.facebook.com/groups/671461146331084/
https://www.facebook.com/groups/643096969481476/
https://www.facebook.com/groups/608768589471584/
https://www.facebook.com/groups/107911869540775
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Diverse 

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 fine anlegg på Kokkenes.  
 
 
Lillesand Seilforening 
Styret 
 
Lillesand 18. mars 2022 
www.lillesand-seilforening.no 
 
 
 
 
 
Våre samarbeidspartnere og støttespillere året 2022 
 

 

 
 

               
    

             
  

http://www.lillesand-seilforening.no/
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Regnskap 

Resultatregnskap 

 

Driftsinntekter Note 2021 2020 Budsjett 2021 Dif. budsjett

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 2 92 500 97 500 100 000 - 7 500

3205 Kiosksalg etc 3 2 850 5 317 10 000 - 7 150

3206 Salg av effekter 3 745 100 1 000 + 2 745

3250 Inntekter fra egne arrangementer 4 18 432 9 562 10 000 + 8 432

3400 Offentlige tilskudd 5 136 406 127 893 50 000 + 86 406

3440 Andre tilskudd 6 2 000 45 117 20 000 - 18 000

3441 LOS tilskudd overført til 2020 0 60 000 0 + 0

3442 Brygge tilskudd overført til 2021 7 0 -50 000 50 000 - 50 000

3600 Leieinntekter Seilbasen 8 34 000 37 000 40 000 - 6 000

3601 Leieinntekter Opplag 67 955 87 655 80 000 - 12 045

3901 Andre inntekter 3 080 9 940 0 + 3 080

3915 Kursinntekter 9 95 700 101 840 70 000 + 25 700

3920 Medlemskontingenter 10 39 650 40 750 45 000 - 5 350

3930 Treningsavgifter 15 300 0 20 000 - 4 700

3948 Lotterier, bingo etc 77 242 70 808 70 000 + 7 242

3949 Mottatt gave 11 93 500 86 500 80 000 + 13 500

Sum Driftsinntekter 12 682 360 729 982 646 000 + 36 360

Driftskostnader Note 2021 2020 Budsjett 2021 Dif. budsjett

4300 Innkjøp varer for videresalg -5 595 -8 059 -8 000 + 2 405

5000 Lønn til ansatte 13 -107 540 -71 800 -80 000 - 27 540

6011 Avskrivninger båter 14 -32 004 -31 994 -31 994 - 10

6300 Leie Opplagsplass -44 100 -57 060 -60 000 + 15 900

6340 Lys, varme, renovasjon -21 542 -17 648 -25 000 + 3 458

6360 Renhold 15 -20 410 -13 402 -20 000 - 410

6520 Seiljoller, båter, hengere 16 0 -65 895 -20 000 + 20 000

6540 Inventar -18 691 -50 796 -25 000 + 6 309

6550 Driftsmaterialer 17 -17 023 -17 452 -30 000 + 12 977

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 18 -26 033 -13 926 -40 000 + 13 967

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 19 -48 433 -101 337 -60 000 + 11 567

6780 Lønn selvstendig næringsdrivende 20 -9 880 -2 700 -5 000 - 4 880

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -3 193 -8 560 -10 000 + 6 807

6890 Kontorkostnad -14 364 -11 281 -15 000 + 636

7040 Forsikringspremier (båter m/utstyr) -26 722 -23 872 -25 000 - 1 722

7162 Bevertning -25 893 -17 291 -25 000 - 893

7320 Reklamekostnader -11 171 -265 -15 000 + 3 829

7395 Øreavrunding 0 0 0 + 0

7410 Kontingenter 21 -28 499 -49 885 -60 000 + 31 501

7420 Gaver og premier 22 -33 089 -25 190 -25 000 - 8 089

7500 Forsikringspremier (Annet enn båter) -6 063 -7 848 -8 000 + 1 937

7770 Bank og kortgebyrer 23 -450 -4 577 -5 000 + 4 550

7771 Annet gebyr 24 -2 668 -2 517 -4 000 + 1 332

7790 Diverse kostnad 0 0 -5 000 + 5 000

Sum Driftskostnader -503 364 -603 355 -601 994 + 98 630

Driftsresultat 178 996 126 627 44 006 + 134 990

Finansielle poster Note 2021 2020 Budsjett 2021 Dif. budsjett

8050 Annen renteinntekt 102 392 0 + 102

8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget 0 -7 892 0 + 0

Sum Finansielle poster 102 -7 500 0 + 102

Årsresultat 25 179 098 119 128 44 006 + 135 092



 

Årsmøte 2022  Side 17 

Balanse 

 
  

Lillesand 20.02.22 
  

  

EIENDELER

Note 2020 Endring 2021

26 3 388 000 112 000 3 500 000

101 346 -32 004 69 342

3 489 346 79 996 3 569 342

3 500 -2 150 1 350

1509 Ikke reskontroførte kundefordringer 27 -53 500 5 300 -48 200

28 204 706 210 728 415 433

1921 Plasseringskonto 102 003 102 102 105

256 709 213 980 470 689

3 746 055 293 976 4 040 031

-3 618 472 -291 098 -3 909 571

-3 618 472 -291 098 -3 909 571

29 -75 000 0 -75 000

-2 583 -2 877 -5 460

30 -50 000 0 -50 000

-127 583 -2 877 -130 460

-3 746 055 -293 976 -4 040 031

Anleggsmidler

1100 Seilbase

Omløpsmidler

1500 Kundefordringer

1200 Idrettsutstyr

Sum Anleggsmidler

Gjeld

1920 Driftskonto

Sum Omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

2050 Annen egenkapital

Sum egenkapital

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2221 Lån Aust-Agder Seilkrets

2911 Tilskudd for aktiviteter neste år

2400 Leverandørgjeld
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Innkomne forslag 

informasjon om kjøp av el. Rib 

  

Grunnlag for at vi har bestilt en elektisk rib for 
jollegruppa :  
  
Vi trengte en mindere RIB for bare trening lokalt og lavt 
i vannet for lett tilgang for barna 
RIBen ligger mest stille i vannet mens Optis går rund 
bøyene og derfor mener vi at EL er både miljømessig og økonomisk en bedre valg 
  
RIBen skal ha en styrekonsol og jockey sete, 
sammen som lille RIBen vi har 
Batterier må ha nok kapasitet for å kunne 
bruke det med en lang ‘sommerskole’ seil dag 
Batterier skal lades i en natt. Vi skal få 3x48V 
batterier som leverer til sammen 50Ah 
Batterier må kunne tas ut og lades inne 
Motoren skal vare mindere en 10hk pga unge 
trenere fra 12år oppover som da kan bruke 
den uten båtfører bevis 
  
Vi har gått sammen met GreenWaves, en bedrift fra Risør om dette  
Et bedrift som har som visjon om å elektrifisere båtmarkedet med miljørikitge løsninger met 
følgende bærekraftsmål : 
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(Seksuell) trakasering  

Seksuell trakassering er et aktuelt tema både i norges idrettsforbund og i Norges 
Seilforbund, og egentlig i hele samfunnet. 
Derfor har vi spurt to personen, en av hver kjønn, til å bli tillitsvalgt for både barn, ungdom 
og voksne 
Den første vi har spurt er Joyce Pigao, allerede aktiv i jollegruppa og mamma til to 
jolleseilere. Joyce har bred erfaring fra sin jobb med både rollen og er godt kjent med 
regelverk her. Hun er avdelingssjef ved Østre Agder DPS (distriktspsykiatrisk senter) og , de 
som kjenner henne kan sikkert bekrefte det en veldig varm, omsorgsfull og tillitsfull dame 
som er veldig lett å snakke med samt har god kontakt med de fleste jolleseilere. 
Hun kan kontaktes direkte på 463 71 282 
Den andre vi spurte er Kristian Henning, pappa til aktiv jolleseiler og seil interessert. Han 
jobber som distriktssjef Sør for Norsk Butikkdrift (les COOP) med ansvar for 180 ansatte og 
er godt kjent med handtering av trakasseringsaker. Kristian er veldig hyggelig fyr som er lett 
tilgjengelig for både barn og voksne og veldig innstilt å ta denne rollen, synes det var veldig 
stas å bli spurt og vil gjerne gjør en innsats hvor det skulle være nødvendig. Han kan 
kontaktes direkte på 451 10 405 
  
Alle trenere er forpliktet til å delta et seminar angående seksuell trakassering som en del av 
trenerutdanning, alle våre trenere er allerede oppdatert og i gang.  
Også en stor del av våre styremedlemmer har vært med på seminar i regi av NSF 
Det trenges ikke å si at vi har null toleranse når det gjelder trakkasering og dette blir en 
viktig punkt å rette styrets oppmerksomhet på, ikke bare i jollegruppa men i hele 
seilforening.  
  
Mer info ligger på norges seilforbund sine 
sider https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/605-
viktig-seminar-om-seksuell-trakassering 

  

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/605-viktig-seminar-om-seksuell-trakassering
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/605-viktig-seminar-om-seksuell-trakassering
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Medlemskontingent og treningsavgift  
 
Styret foreslår uendret medlemskontingent og treningsavgift for 2022: 
Medlemskontingent: 
Familie: 600,- 
Voksen:  500,- 
Junior: 250,- 
Støtte: 300,- 
 
Treningsavgifter: 
Jollegruppa med jolleleie: 900,- 
Jollegruppa med egen jolle: 750,- 
Seilsportliga: 900,- 
 
Onsdagsregatta vår/høst 250,- 
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Budsjett 2021  

  

Driftsinntekter
2020

Resultat

SSL 

resultat

2020

Budsjett
Differanse

2021

Budsjett

SSL 

budsjett

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 92 500 30 000 100 000 - 7 500 100 000 30 000

3205 Kiosksalg etc 2 850 0 10 000 - 7 150 10 000

3206 Salg av effekter 3 745 0 1 000 + 2 745 1 000

3250 Inntekter fra egne arrangementer 18 432 0 10 000 + 8 432 10 000

3400 Offentlige tilskudd 136 406 0 50 000 + 86 406 50 000

3440 Andre tilskudd 2 000 0 20 000 - 18 000 20 000

3441 LOS tilskudd overført til 2020 0 0 0 + 0 0

3442 Brygge tilskudd overført til 2021 0 0 50 000 - 50 000 50 000

3600 Leieinntekter Seilbasen 34 000 0 40 000 - 6 000 40 000

3601 Leieinntekter Opplag 67 955 0 80 000 - 12 045 70 000

3901 Andre inntekter 3 080 0 0 + 3 080 0

3915 Kursinntekter 95 700 0 70 000 + 25 700 85 000

3920 Medlemskontingenter 39 650 0 45 000 - 5 350 45 000

3930 Treningsavgifter 15 300 6 300 20 000 - 4 700 20 000 10 000

3948 Lotterier, bingo etc 77 242 0 70 000 + 7 242 70 000

3949 Mottatt gave 93 500 0 80 000 + 13 500 80 000

Total 682 360 36 300 646 000 + 36 360 651 000 40 000

Driftskostnader
2020

Resultat

SSL 

resultat

2020

Budsjett
Differanse

2021

Budsjett

SSL 

budsjett

4300 Innkjøp varer for videresalg -5 595 0 -8 000 + 2 405 -8 000

5000 Lønn til ansatte -107 540 0 -80 000 - 27 540 -110 000

6011 Avskrivninger båter -32 004 -32 004 -31 994 - 10 -31 994 -31 994

6300 Leie Opplagsplass -44 100 0 -60 000 + 15 900 -60 000

6340 Lys, varme, renovasjon -21 542 0 -25 000 + 3 458 -25 000

6360 Renhold -20 410 0 -20 000 - 410 -20 000

6520 Seiljoller, båter, hengere 0 0 -20 000 + 20 000 -150 000

6540 Inventar -18 691 0 -25 000 + 6 309 -25 000

6550 Driftsmaterialer -17 023 -3 935 -30 000 + 12 977 -30 000 -5 000

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger -26 033 0 -40 000 + 13 967 -40 000

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr -48 433 -31 919 -60 000 + 11 567 -60 000 -30 000

6730 Støtte Jolleseilere, regattastartere 0 0 -40 000 + 40 000 -40 000

6780 Lønn selvstendig næringsdrivende -9 880 0 -5 000 - 4 880 -5 000

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -3 193 0 -10 000 + 6 807 -10 000

6890 Kontorkostnad -14 364 0 -15 000 + 636 -15 000

7040 Forsikringspremier (båter m/utstyr) -26 722 -4 003 -25 000 - 1 722 -25 000

7162 Bevertning -25 893 -668 -25 000 - 893 -25 000

7320 Reklamekostnader -11 171 -4 603 -15 000 + 3 829 -15 000 -11 000

7395 Øreavrunding 0 0 0 + 0

7410 Kontingenter -28 499 -1 000 -60 000 + 31 501 -60 000 -25 000

7420 Gaver og premier -33 089 0 -25 000 - 8 089 -25 000

7500 Forsikringspremier (Annet enn båter) -6 063 0 -8 000 + 1 937 -8 000

7770 Bank og kortgebyrer -450 0 -5 000 + 4 550 -5 000

7771 Annet gebyr -2 668 0 -4 000 + 1 332 -4 000

7790 Diverse kostnad 0 0 -5 000 + 5 000 -5 000

Total -503 364 -78 131 -641 994 + 138 630 -801 994 -102 994

Finansielle poster
2020

Resultat

SSL 

resultat

2020

Budsjett
Differanse

2021

Budsjett

SSL 

budsjett

8050 Annen renteinntekt 532 0 - 532 0

8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget -9 609 0 + 9 609 0

Total -9 077 0 + 9 077 0

Resultat 169 919 -41 831 4 006 + 165 913 -150 994 -62 994
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Valgkomiteens innstilling 
 
STYRET: 
Leder Ranveig Andersen Gjenvalg 2022-2023 
Nestleder/ Jolle Karin Mets Gjenvalg 2022-2024 
Kasserer Torgrim Andersen Ikke på valg 2021-2023 
Tur & Hav Edvin Fields Ny 2020-2022 
Brett Emil Evnum Ikke på valg 2021-2023 
Huskomite Jan Nielsen Ikke på valg 2021-2023 
Vara Matias Madsen Ikke på valg 2021-2023 
Vara Dave Talloen Ikke på valg 2021-2023 
 
REGATTA KOMITE 
Leder Edvin Fields 2022 
 Torgrim Andersen 2022 
 Bjørnar Christiansen 2022 
 
JOLLEGRUPPE 
Leder Karin Mets 2022 
 Joyce Pigao 2022 
 
BRETT 
Leder Emil Evnum 2022 
 Sigurd Mollestad 2022 
 
SEILSPORTLIGA 
Leder Dave Talloen 2022 
Teknisk Alexander Gauslaa 2022 
 
HUSKOMITE/VEDLIKEHOLD 
Leder Jan Nielsen 2022 
 Wanda Longnes 2022 
 Ingrid Skibeli 2022 
 Arne Corneliussen 2022 
 
KONTROLLKOMITE 
 Wanda Longnes 2022 
 Ingrid Skibeli 2022 
 
VINTEROPPLAG 
 Anders Andersen 2022 
 
De øvrige posisjonene mot Aust Agder idrettsfond, Aust Agder seilkrets, Lillesand idrettsråd, 
Norsk Laserklubb og neste års valgkomite er noe det nye styret må jobbe med.  
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