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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 2022 
 
2022 var året da vi endelig kunne gjenopta våre aktiviteter på et tilnærmet normalt nivå. 
 
 
 
Styret har bestått av:  
Ranveig Andersen, leder (og sekretær) 
Karin Mets, nestleder (jollegruppa) 
Edvin Fields (tur og hav) 
Emil Evnum (brettgruppa) 
Torgrim Andersen, kasserer og medlemsansvarlig 
Varamedlemmer: 
Dave Talloen (Web-ansvarlig) 
Matias Madsen  
 
Det har i 2021 vært avholdt 8 styremøter.  
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Jollegruppa 
 
Første aktivitet med jollegruppa har vært i svømmehallen på lørdag 9. april Litt uheldig 
kanskje så rett før påske men det var ingen andre muligheter ifm. lån av bassenget.  
Vi inviterte med oss Grimstad Jollegruppa siden GSF ikke har tilgang til eget basseng. Vi 
brukte 3 timer på å gjennomføre kullseiling, svømming m/redningsvest, førstehjelp og 
naturligvis lek for å bli kjent litt med hverandre.  
Vår egen Ranveig Andersen hjalp oss gjennom første hjelp øvelser blant annet hjerte-lunge 
redning. Dette var barna meget interessert i og fulgte godt med.  
Også mange søsken tok seg et bad og lekte mens de seilerne holde på å trene/ øve seg.  
 
Våren startet vi opp med 14 barn i Jollegruppa. Vi delte oss i tre grupper. De eldste, mer 
erfarne seilere hadde Aleksander Gauslaa som trener. Mens de yngre seilere fikk både 
Daniel Egeberg Hansen og Tobias Frigstad på seg. Sander Egeberg Hansen fungerte som 
‘stand inn’ og hjalp der det trengtes. 
Vi hadde en utrolig fin vår sesong med mange gode kvelder hvor alle fikk seilt. De 
nybegynnere fikk også en smakebit men delte ofte på en optimist i stedet for å ta sinn egen 
båt. Naturligvis med triseil på.  
 
Så kom sommeren og med sommeren seilskole. Vi har hatt tre uker med seilskole Uke 26, 
27 og 32  
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. I totalt deltok 35 barn på seilskole. 
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 kul og miljøvennlig matboks med selvfølgelig 
logo til LSF gravert på. Dette falt i god smak hos barna.  
Gjennom seilskole har vi også begynt med utdanning til egne hjelpetrenere. Alba, Franciska 
og Isabella tok den oppgave veldig seriøst og bidro til mye læring og gøy på vannet. Dette 
blir fulgt opp i 2023.  
 
Gjennom høsten hadde vi 12 stykker, men etter litt utskifting i en av de gruppene har vi 
fordelt oss i to grupper. Vi har brukt både Daniel og Sander som trener, Aleksander var 
opptatt med studien mens Tobias har sagt opp sin stilling som trener i LSF. 
Den store nyhet i høsten må vell være den elektriske ribben vi fikk i jollegruppa vår nye 
grønne tilskuddet. I tillegg å være miljøvennlig er det en super fordel at ribben er så stille og 
kan så lett kommunisere med alle barna på vannet. 
 
Vi ser at vi har noen seilere som begynner å bli litt stor for optimist og de har hatt det gøy 
med RS Feva. Til neste år skal vi danne en ungdomsteam i J70 (seilsportliga) til sammen med 
Grimstad for å gi en god og spennende tilbud videre til disse ungdommene. 
 
Vi avsluttet sesongen med en super gøy fest i egne lokaler. Vi serverte pizza med brus, laget 
en Kahoot og hadde diverse leker.  
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Jollegruppa har hatt god hjelp av Joyce Pigao gjennom hele sesongen samt av Dave Talloen 
som tok seg av alt det tekniske.  
 
Det kan ser ut vi få litt utfordringen i 2023 når det gjelder trenere. Vi prøver å løse det med 
å utdanne våre egne trenere fra bunn av samt foreldreinvolvering. Har allerede en 
foreldrepar som sagt seg villig til mer innsats gjennom 2023.  
 
Fokus jollegruppa 2023 
 

- Ny rekruttering 
- Mer fokus på regatta trening 
- Seiling av to-manns jolle RS feva  
- Egen J70 ungdomsteam (i samarbeid med Grimstad) 
- Kontinuitet trenere 
- Videre utdanning trenere gjennom NIF / NSF 
- Utdanning / trening hjelpetrenere 
- Oppmerksomhet på (seksuell) trakassering 
- 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  
 
  



 

Årsmøte 2023  Side 7 

Tur & Hav 
Onsdagsregattaene. 
Det ble for sesongen 2022 besluttet å dele opp i liten og stor klasse. Det passet fint da 
vandrepokalen gikk ut i 2021 da Choco fikk den for tredje gang. Vi gikk til innkjøp av to nye 
pokaler i sølv, som det graveres rett på, og dermed er det ikke nødvendig med montering av 
messingplate. Disse er også lettere og gravere da man slipper demontering.  
 
Vårsesongen startet 11. mai og høstsesongen 3. august. Totalt var det 15 deltagende båter i 
vårsesongen. 5 i liten klasse og 10 i stor.  
For høstsesongen var det totalt 14 båter. 4 i liten og 10 i stor. Vinner av liten klasse var 
Breeze, og stor i klasse vant Second Lady.  
Det ble gjennomført 7 regattaer i vårsesongen og 7 i høstsesongen. To av regattaene på vår, 
og to på høst, var som etter intensjonen fra oppstartmøtet arrangert men 2 starter. 
10. august valgte vi en lengere bane en tradisjonelt med start på Saltholmen, runding av 
Hellesøya styrbord, og mål på Kokkenes. Inntrykket til regattakomiteen er at dette var 
vellykket og om forholdene ligger til rette for det kan vi gjennomføre litt lengere baner en 
det som er normalt. F.eks en på vår og en på høst. 
 

 
 
Det har vært samlinger på seilforeninga med grilling av pølser etter regattaene. Der har vi 
fått muligheten til å diskutere dagens seilas. Der har vi hatt gjennomgang av racet på 
RaceQs, og opplesning av dagens resultat. Oppmøtet har vært bra på disse samlingene og 
det oppfordres til å fortsette å møte opp, og eventuelt komme med innspill til 
regattakomiteen med ideer og forslag til forandringer som man kunne tenke seg. Vi vil også 
bruke anledningen til å minne om bruk av appen RaceQs.  
 
Seilkurs for voksne 
Det ble avholdt to runder med nybegynner 
seilkurs for voksne. Kursene ble raskt 
fulltegnet, og vi hadde 14 deltagere både vår 
og høst. Hvert kurs hadde 4 kursdager med en 
teorikveld, tre seilturer på fjorden, og 
avslutning med deltagelse på onsdagsregatta. 
Vi har fått mye gode tilbakemeldinger etter 
kursene, og vi ser at flere har meldt seg inn i 
foreningen i forbindelse med kursene. Vi 
håper dette kan gi en fin introduksjon til båtliv 
og seiling, og kommer til å avholde flere kurs 
så lenge interessen er til stede. 
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Ågerøya rundt. 
Årets fineste regatta ble avholdt Lørdag 10. september og ikke helt uten dramatikk i år 
heller. 10 båter stilte til start. 5 i liten og 5 i stor klasse. Med nord-østlig vind gikk de fleste 
båtene i stor klasse medvind ned blindleia mens de mindre båtene satset på å surfe seg 
nedover på utsiden. 
Breeze vant liten klasse foran Choco som måtte seg slått etter en lang kniving opp leia hvor 
Choco dummet seg ut med å gå på innsiden av en bøye med tau til land. Tauet glei greit 
under kjølen, men så var det roret da. Storm kom på en flott 3. plass og prisen for beste 
utholdenhet gikk til «Bris» som fullførte med god stil etter 4 timer og 46 minutter. Veldig 
gøy når kapteinen var en av deltagerene på det 
første nybegynnerkurset i vår. Fryd måtte gi tapt 
da hun fikk bunnkjenning og en furu i riggen på 
justøysiden ved Fantholmen. Motstrøm,  lite vind, 
samt en uregjerlig genoa satte en stopper for 
henne denne gang. Så er der bare å feie kongler 
og barnåler av dekk og prøve igjen neste gang. 
I stor klasse vant våre representanter i 
seilsportligaen, Ocean Infinity foran Millen fra 
Grimstad og WeFix. 
 
Etter regattaen var det fult hus, god mat, premieutdeling og stor stemning på 
Seilforeningen.  
 

 
 
Opplagsfest. 
Opplagsfest ble også i år en suksess.  Etter godt drikke 
og tapas fra Jens Eide var det premieutdeling og Quiz. 
Den gode stemningen fortsatte langt utover kvelden, 
og litt av natten gikk vel også med for en del av 
seilerne med lang fartstid.  
 
Vi Takker Lillesand Sparebank for fine premier! 
 
Vi vil benytte anledningen til å takke for en flott 
sesong og gleder oss til å komme i gang med en ny. 
 
Mvh Tur & Hav komiteen 
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Brettgruppa 
På de mest vindfulle dagene har det vært god aktivitet med foreningens seilbrett på fjorden, 
og da også sammen med andre som har egne brett. 
 
Etter sommeren prøvde vi oss på fast lavterskel brettseiling på mandag ettermiddag. Dette 
gjorde at vi fikk noe mer aktivitet på basen på Kokkenes. I snitt var vi fire-fem brett i 
aktivitet. Selv om det ofte var moderate vindforhold så hadde vi noen hyggelige sesjoner på 
Tingsakerfjorden. 
 
De som er på et middels mestringsnivå og oppover er selektive når det gjelder lokasjon, har 
som regel eget utstyr og kjører ofte dit som de finner best egnet når det gjelder vind. De 
mest aktive brettseilerne trekker gjerne til Groosefjorden, Hamresanden og til og med Lista 
for å finne enda bedre vind. 
 
Seilbrett og SUP er et godt supplement og til andre aktiviteter i foreningen, og det er 
fremdeles potensial for å øke tilbudet og aktiviteten i gruppa videre. 
 
Mvh 
Emil 
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Seilsportligaen 
Året 2022 
Sesongen	2022	for	seilsportliga	teamet	Thomas,	Aleksander,	
Wenche,	 Daniel,	 Sander,	 Tobias	 og	 Dave.	 Endte	 plassen	
dårligere	 en	 fjoråret,	 etter	 en	 skuffende	 start	 i	 Oslo	 med	
vanskelige	vindforhold	som	selv	Aleksander	og	Thomas	ikke	
har	 seilt	 i	 før	 endte	 stevnet	 med	 en	 13.	 plass,	 6	 plasser	
dårligere	enn	fjorårets	resultat	på	samme	tid.	Dette	betyde	
bare	 at	 det	 kunne	 gå	 en	 vei	 videre.	 Og	 med	 flere	
treningstimer	på	vannet	før	neste	regatta	start	i	Bergen	var	
teamet	klare	for	˚a	vise	hva	de	kunne.	Bergen	ble	derfor	en	
suksess,	 teamet	 endte	 på	 en	 5.	 plass	 og	 slo	 årets	 vinnere	
Grimstad	 som	 kom	 på	 6.	 plass,	med	 forhold	 som	 var	mer	
kjente	og	mye	vind	hele	helgen	fikk	teamet	vist	hva	de	var	
gode	for.	Det	var	mye	snakk	om	at	Lillesand	endelig	hadde	
funnet	tilbake	til	seilformen	og	forventningene	var	høye	til	
seilforeningen	resten	av	sesongen.	
	
Gjenstående	for	sesongen	var	stevne	3	i	Stavanger	27-28	august	og	stevne	4	i	Grimstad	
24-25	september,	etter	en	lang	sommer	hvor	mange	på	teamet	hadde	andre	forpliktelser	
jobb,	reise,	osv.	gjorde	at	ønskede	timer	på	vannet	ikke	ble	oppfylt.	Og	dermed	var	teamet	
ikke	like	bra	forberedt	som	i	Bergen.	Men	selv	med	dårligere	oppkjøring	ut	mot	Stavanger	
og	et	nytt	team	dynamikk	med	Thomas,	Aleksander,	Tobias	og	Dave	klarte	teamet	fortsatt	
˚a	komme	på	en	representativ	8.	plass.	Litt	ned	fra	topp	posisjonen	etter	race	4	med	en	5.	
plass,	men	mye	bra	erfaring	ble	tatt	med	seg	videre.	
	
Før	 siste	 stevne	 i	 Grimstad	 fikk	 teamet	 trent	 på	 bane	 området	med	 naboen	Grimstad	
seilforening,	hvor	vi	hovedsakelig	testet	ut	hvor	det	lønte	seg	på	fjorden,	fart	i	båtene	og	
sammenlignet	trimming	på	seil,	hvor	de	2	siste	nevnte	er	noe	Lillesand	er	kjent	for	å	være	
i	 toppklassen	 på.	 Siste	 konkurranse	 helg	 i	 Grimstad	 startet	 utrolig	 bra,	 Lillesand	 la	
plassert	på	4.	plass	etter	race	4,	og	var	mye	snakk	om	at	endelig	kan	laget	nå	pallen.	Men	
etter	 et	 dårlig	 race	 med	 på	 nr.	 5	 og	 tilleggs	 poeng	 på	 regatta	 nr.	 6	 var	 fallet	 stort	 i	
ligaseiling,	 og	 teamet	 karvet	 seg	 opp	 til	 en	 8.	 plass	 på	 slutten	 av	 helgen.	 Godt	 under	
forhåpningene,	 både	 for	 teamet	 og	 resten	 av	 seerne.	 Men	med	 alt	 i	 alt	 har	 sesongen	
fortsatt	vært	en	suksess	teamet	endte	på	8.plass	og	Lillesand	fikk	mye	PR	og	 flere	har	
høye	forventninger	til	sesongen	2023.	

	 	

Figure	1:	Lillesand	i	båt	5	
leder	ut	fra	start	i	Bergen	
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Året 2023 
Sesongen	2023	 er	 satt	 til	 ˚a	 bli	 en	 veldig	 spennende	 sesong	med	god	variasjon	 i	 hvor	
seilsportligaen	 blir	 avholdt	 og	 mest	 sannsynlig	 med	 et	 nytt	 og	 engasjert	 team,	 med	
Aleksander	og	Thomas	i	spissen	for	opplæring	av	de	nye	kandidatene.	Hvor	hovedmålet	
er	˚a	komme	i	gang	med	trening	innen	18.	mars	og	ha	en	jevnlig	treningsplan	frem	mot	
hvert	stevne	som	er	nevnt	under.	

Stevne	1	 Ålesund	 6.Mai	-	7.Mai	
Stevne	2	 Son	 24.	Juni	-	25.Juni	
Stevne	3	 Arendal	 12.	August	-	13.	August	
Stevne	4	 Åsgårdstrand	 23.	September	-	24.	September	

 
Nytt team 
Som	 tidligere	 nevnt	 har	 en	 stor	 del	 av	 teamet	 andre	 ønsker	 og	 prioriteringer	 enn	
seilsportliga	sesongen	2023	og	ønsket	˚a	stile	som	reserve	hvis	det	skulle	trenges.	Derfor	
har	vi	sett	oss	nødt	i	˚a	danne	et	nytt	lag	med	ferske	men	motiverte	personer,	Aleksander	
Gauslaa	vil	igjen	stille	som	lag	kaptein	og	ha	hovedansvar	for	båt,	utstyr	og	laget,	Thomas	
Frigstad	har	fortsatt	 interesse	om	å	delta	så	mye	som	mulig	ved	siden	av	flygerjobben	
både	med	konkurranse	og	opplæring	av	nytt	team.	Det	er	allerede	flere	som	har	meldt	seg	
interesserte	i	˚a	være	med	på	treninger	og	regattaer	blant	disse	en	person	som	på	lik	linje	
med	Thomas	og	Aleksander	har	erfaring	med	jolleseiling	og	regattaer,	et	møte	angående	
dette	vil	bli	holdt	22.2.23	kl.	17	på	seilbasen	hvor	videre	detaljer	vil	bli	kjent.	

Våren	
Før	noe	seiling	blir	satt	i	gang	blir	det	en	nøye	innføring	for	eventuelle	nye	lag	kamerater	
om	hvilke	utstyr	vi	i	laget	har	tilgang	på,	sjekke	dette	for	skader	eventuelt	fikse	disse.	Også	
hvordan	 oppringing	 og	 vedlikehold	 av	 båt	 blir	 gjennomført,	 samt	 en	 nøye	 innføring	 i	
utstyr	og	roller	ombord,	slik	at	laget	kan	kjapt	og	ryddig	kan	begynne	˚a	lære	det	viktigste	
om	seiling	og	ha	det	gøy	på	vannet.	
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Huskomiteen 
Huskomiteen har inneværende år bestått av fire medlemmer. I tillegg til undertegnede, som 
har ledet komiteen, har disse vært med: Ingrid Skibelid, Arne Corneliussen og Wanda 
Longnes. Komiteens arbeid har konsentrert om utleie av seilbasen, lettere vedlikehold og litt 
dugnadsarbeid.  
 
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. Vi har i tillegg noen få kommersielle leietaker som vi har 
funnet forenelig med seilforeningens verdier og holdninger (båtførerprøve, «Barnas Øy» 
under Sup og Stup) Utleieansvarlig har også dette året vært leder av huskomiteen. 
 
Ved inngangen til sesongstart gjennomførte vi en god dugnad der vi fikk ryddet, vasket 
omgjort småreparasjoner på og rundt seilbasen. Det har ikke vært noen særlig 
videreutvikling av lokalene og interiøret dette året, men gulvet har fått seg en god rens og 
boning utført av Teppehuset her i Lillesand. 
Utenfor har Blix byggefirma konstruert nye ramper til bruk først og fremst for jolleseilerne. 
Disse rampene har vært en stor suksess og til stor glede og nytte. Nå i januar holder samme 
firma på med å lage ny brygge hvor flytebrygga har sitt tilholdssted. Denne blir veldig bra, og 
vil løfte basens generelle inntrykk veldig. 
 
Sist men ikke minst må det nevnes at seilforeningen har store planer for hvordan vi skal 
renovere eller bygge nytt når det gjelder garderobeforhold (hvite huset). Dette blir 
spennende å følge fremover. 
 
Jan Nielsen 
Leder huskomiteen 
 
 

Vinteropplag båter 
Også I 2022 administrerte Lillesand seilforening opplag av båter på Kokkenes. 
 
Fra høsten 2022 til våren 2023 ble det totalt 582 fot i opplag fordelt på 20 båter. 
Dette er også i år endel mindre enn tidligere. 
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 
politikerene 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 god økonomi. I 2022 hadde foreningen noe mindre utgifter enn 
budsjettert, samtidig som våre inntekter endte en god del høyere enn budsjettert. 
Vi ser også i år et relativt høyt driftsresultat, men mye av dette har blitt brukt, og skal brukes 
til å investere i oppgraderinger av bryggene. Dette er verdier som inngår i balansen, så vi ser 
at foreningens omløpsmidler er tilnærmet uendret i løpet av 2022, og at våre eiendeler har 
økt med ca. 53.000 i løpet av året. 
 

Medlemsadministrasjon 
I desember 2022 var det 207 medlemmer i LSF. Dette inkluderer familiemedlemmer, 
støttemedlemmer og Æresmedlemmer, og er en økning på 13 fra året før. Vi har 55 
medlemmer som er barn og unge. Vi ser at to nybegynner kurs, og høy aktivitet i tur og hav 
har gitt en del nye medlemmer. 
 
Foreningen fikk inn 51.900 i medlemskontingenter i 2021. 
 

Representasjoner  
Dave Talloen med Torgrim Andersen som vara i AASK-styret.  
Thor Bylund i Lillesand Idrettsråd. 
 

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 15. mai 2023 
www.lillesand-seilforening.no 
Våre samarbeidspartnere og støttespillere året 2019 
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Regnskap 
Resultatregnskap 
 Driftsinntekter Note 2022 2021 Budsjett 2022 Dif. budsjett

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 2 117 500 92 500 100 000 + 17 500
3205 Kiosksalg etc 6 735 2 850 10 000 - 3 265
3206 Salg av effekter 3 5 020 3 745 1 000 + 4 020
3250 Inntekter fra egne arrangementer 4 33 884 18 432 10 000 + 23 884
3400 Offentlige tilskudd 5 114 462 136 406 50 000 + 64 462
3440 Andre tilskudd 6 0 2 000 20 000 - 20 000
3442 Brygge tilskudd overført til 2021 7 50 000 0 50 000 + 0
3600 Leieinntekter Seilbasen 35 500 34 000 40 000 - 4 500
3601 Leieinntekter Opplag 8 52 390 67 955 70 000 - 17 610
3901 Andre inntekter 5 659 3 080 0 + 5 659
3915 Kursinntekter 9 105 600 95 700 85 000 + 20 600
3920 Medlemskontingenter 10 51 900 39 650 45 000 + 6 900
3930 Treningsavgifter 16 200 15 300 20 000 - 3 800
3948 Lotterier, bingo etc 95 069 77 242 70 000 + 25 069
3949 Mottatt gave 11 144 000 93 500 80 000 + 64 000
Sum Driftsinntekter 833 919 682 360 651 000 + 182 919

Driftskostnader Note 2022 2021 Budsjett 2022 Dif. budsjett
4300 Innkjøp varer for videresalg -12 040 -5 595 -8 000 - 4 040
5000 Lønn til ansatte 12 -97 680 -107 540 -110 000 + 12 320
6011 Avskrivninger båter -32 004 -32 004 -31 994 - 10
6300 Leie Opplagsplass -34 920 -44 100 -60 000 + 25 080
6340 Lys, varme, renovasjon -42 001 -21 542 -25 000 - 17 001
6360 Renhold 13 -16 067 -20 410 -20 000 + 3 933
6520 Seiljoller, båter, hengere 14 -195 109 0 -150 000 - 45 109
6540 Inventar -9 320 -18 691 -25 000 + 15 680
6550 Driftsmaterialer 15 -33 233 -17 023 -30 000 - 3 233
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 16 -21 945 -26 033 -40 000 + 18 055
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 17 -33 052 -48 433 -60 000 + 26 948
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende 18 -12 860 -9 880 -5 000 - 7 860
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -9 749 -3 193 -10 000 + 251
6890 Kontorkostnad -16 523 -14 364 -15 000 - 1 523
7040 Forsikringspremier (båter m/utstyr) -26 851 -26 722 -25 000 - 1 851
7162 Bevertning 19 -32 501 -25 893 -25 000 - 7 501
7320 Reklamekostnader -5 667 -11 171 -15 000 + 9 333
7395 Øreavrunding 0 0 0 + 0
7410 Kontingenter 20 -46 610 -28 499 -60 000 + 13 390
7420 Gaver og premier 21 -34 689 -33 089 -25 000 - 9 689
7500 Forsikringspremier (Annet enn båter) -8 648 -6 063 -8 000 - 648
7770 Bank og kortgebyrer 22 -3 307 -450 -5 000 + 1 693
7771 Annet gebyr 23 0 -2 668 -4 000 + 4 000
7790 Diverse kostnad 0 0 -5 000 + 5 000
7830 Konstaterte tap på fordringer 24 -450 0 0 - 450
Sum Driftskostnader -725 227 -503 364 -761 994 + 36 767
Driftsresultat 108 692 178 996 -110 994 + 219 686

Finansielle poster Note 2022 2021 Budsjett 2022 Dif. budsjett
8050 Annen renteinntekt 282 102 0 + 282
8060 Valutagevinst (Agio) 11 0 0 + 11
8160 Valutatap (Disagio) -275 0 0 - 275
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget 0 0 0 + 0
Sum Finansielle poster 18 102 0 + 18

Årsresultat 108 710 179 098 -110 994 + 219 704
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Balanse 

 
  

  

EIENDELER

Note 2021 Endring 2022

25 3 500 000 85 000 3 585 000
69 342 -32 004 37 338

3 569 342 52 996 3 622 338

1 350 -1 350 0
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer -48 200 48 200 0

415 433 -46 878 368 555
1921 Plasseringskonto - 2850.68.08849 102 105 282 102 387

470 689 254 470 942

4 040 031 53 250 4 093 280

-3 909 571 -108 710 -4 018 280
-3 909 571 -108 710 -4 018 280

-75 000 0 -75 000
-5 460 5 460 0

-50 000 50 000 0
-130 460 55 460 -75 000

-4 040 031 -53 250 -4 093 280

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2221 Lån Aust-Agder Seilkrets

2911 Tilskudd for aktiviteter neste år
2400 Leverandørgjeld

Gjeld

1920 Driftskonto - 2850.21.07323

Sum Omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
2050 Annen egenkapital
Sum egenkapital

Anleggsmidler
1100 Seilbase

Omløpsmidler
1500 Kundefordringer

1200 Idrettsutstyr
Sum Anleggsmidler
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Noter til regnskapet 
Note 1. Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsbestemmelser for små 
organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite’. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
 
Varige driftsmidler 
Idrettslagets tomteverdi av Seilbasen på Kokkenes verdi satt til bygge 
kostnaden. Denne verdien er satt grunnet foreningens gjenkjøpsavtale med 
Lillesand Kommune til kr 1 + bygge kostnader. Investeringer av varig varig 
verdi legges til. 
 

Note 2. Sponsorinntekter 
Foreningen hadde i 2022 noe høyere sponsorinntekter enn budsjettert. Dette 
siden Redrock tidlig forpliktet seg til å sponse utstyr, men dessverre ble 
RedRock/ Ocean Infinity avviklet før dette ble betalt. Heldigvis overtok Vidar 
Hanssen og VSD holding disse forpliktelsene. 
LSF Sponsorer for 2022 var: 
 50.000 Lillesands Sparebank  
 30.000 RedRock 
 25.000 VSD Holding AS 
 12.500 Ole Olsen Mat 

 
Note 3. Salg av effekter 

Differanse grunnet videresalg av startklokker til jolleseilere og bøker fra NSF   
 

Note 4. Inntekter fra egne arrangementer 
God økning i inntekter grunnet god deltagelse på Onsdagsregatta, Ågerøya 
rundt, Opplagsfest/julebord og ikke minst to fulltegnede seilkurs! 
 

Note 5. Offentlig tilskudd 
Foreningen har også i år vært heldige og fått endel gode tilskudd. Grunnet 
pandemi var det både ekstra aktivitetsmidler og ekstra momskompensasjon. 
Foreningen har også fått 9.118kr i strømstøtte. 

 
Note 6. Andre tilskudd 

Denne post er satt i 0 for å samle alle tilskudd på konto 3400 Offentlig 
tilskudd. 
 

Note 7. Brygge tilskudd 
Tilskudd til bryggene ble bokført i 2022 da dette nå er gjennomført. 
 

Note 8. Leieinntekter Opplag 
Området for opplag blir mindre, og restriksjonene for opplag blir strengere. 
Derfor er det stadig mindre båter i opplag på kokkenes. 
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Note 9. Kursinntekter 
LSF hadde i 2021 3 uker med Seilskole, mens vi budsjettet tok høyde for to. 
Seilskole er et populært tilbud som gir mange barn gode opplevelser i, ved og 
på vannet!  
 

Note 10. Medlemskontingenter 
LSF hadde i 2021 207 betalende medlemmer, en økning på 13 fra 2020. Våre 
to nybegynnerkurs i Tur og hav bragte inn flere medlemmer, og inntektene per 
medlem gikk også opp grunnet flere nye medlemmer og mindre 
familiemedlemmer. 
 

Note 11. Mottatt gave 
Også i år har foreningen mottatt store gaver fra Lillesands Sparebank. I tillegg 
til 80.000 som generell gave fikk vi også i år premier til årets Ågerøya rundt og 
Onsdagsregatta samt en generøs gave på 50.000 til den nye EL-ribb! 

 
Note 12. Lønn til ansatte 

Lønn i 2022 er litt under budsjett. 
Følgende har blitt utbetalt av lønn: 
 24.530 Daniel Egeberg Hansen 
 24.090 Sander Egeberg Hansen  
 21.340 Tobias Frigstad 
 17.380 Wenche Talloen 
 10.340 Aleksander Gauslå 
Lønn utover 10.000 er blitt rapportert til Altinn, og skatt har blitt trukket for 
lønnsmottakere uten frikort. 

 
Note 13. Renhold  

Følgende har blitt utbetalt i lønn for vasking av Seilbasen: 
 13.600  Helena Christiansen 
 

Note 14. Seiljoller, båter, hengere 
Foreningen kjøpte i 2022 både to nye RS feva av Arendal Seilforening for 
50.000 og en ny El-Rib til totalt 145.189. 

 
Note 15. Driftsmateriell 

Diverse utgifter i forbindelse med seilskole, jollearrangementer og driften av 
foreningen. 
 

Note 16. Reparasjon og vedlikehold bygninger 
Det har vært lite store investeringer og reparasjoner på bygninger i 2022.  
 

Note 17. Reparasjon og vedlikehold utstyr 
Det har også i 2021 vært noe mindre behov for oppgraderinger og 
reparasjoner på båter og utstyr 

 
Note 18. Lønn Selvstendig næringsdrivende 

Det har blitt utbetalt lønn for regattastartere, trenere og frivillige til 
Olavsheiløpet. 
 8.500  Helena Christiansen Regattastarter 
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 1.500 Alba Synnøve Hennig Regattastarter, Olavshei frivillig 
 1.760 Aleksander Ljungstrøm Hjelpetrener SC 
 500 Wenche Talloen Regattastarter 
 500 Fransciska Olavshei frivillig 

 
Note 19. Bevertning 

Det investeres bevist i god mat og hyggelig samvær Vi har også hat økte inntekter fra 
arrangementer hvor det har blitt servert god mat. 
 

Note 20. Kontingenter 
 26.260 Norges Seilforbund  
 17.000 Seilsportliga   
 2.550 Aust-Agder seilkrets 
 800 Norges bingo og lotteriforbund  

 
Note 21. Gaver og premier 

Det ble kjøpt inn fine premier til barna på seilskolen. Samt glass pokaler og 
glass til onsdagsregatta/ågerøya rundt. Det ble også utdelt pengepremier 
sponset av Lillesands Sparebank til både onsdagsregatta og Ågerøya rundt. 
 

Note 22. Bank og kortgebyrer 
Vipps og buypass gebyrer overført til denne konto for å samle alle gebyrer på 
en konto. 
 

Note 23. Annet gebyr 
Konto ført i null for å samle gebyr på konto 7770 
 

Note 24. Konstaterte tap på fordringer 
Ubetalt faktura for jolletrening i 2021 som vi har valgt å avskrive som tap. 

 
Note 25. Forretningsbygg 

Seilbasen på Kokkenes ble overdratt fra Lillesand Kommune til Lillesand 
Seilforening i 2016. Ifølge avtalen har Lillesand kommune en gjenkjøpsrett for 
tomt og bygninger på kr 1,- pluss bygge kostnader. Bygningene er godt 
vedlikeholdt, og vi tilfører stadig verdier. I 2022 har vi fått levert nye ramper og 
brygger, derfor er verdien oppjustert med 85.000 
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Innkomne forslag 
Økning av utleiepriser 
Styret ved hus komiteen foreslår å øke leieprisen for lokale på kokkenes. 
Forslag til nye priser er: 

• Helg, en dag: 2.500 
• Hele helgen: 4.000 

 
 
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 2023 
   
  

Driftsinntekter Resultat Budsjett diff Budsjett Diff resultat

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 117 500 100 000 + 17 500 120 000 + 2 500
3205 Kiosksalg etc 6 735 10 000 - 3 265 12 000 + 5 265
3206 Salg av effekter 5 020 1 000 + 4 020 3 000 - 2 020
3250 Inntekter fra egne arrangementer 33 884 10 000 + 23 884 20 000 - 13 884
3400 Offentlige tilskudd 114 462 50 000 + 64 462 130 000 + 15 538
3440 Andre tilskudd 0 20 000 - 20 000 0 + 0
3442 Brygge tilskudd overført til 2021 50 000 50 000 + 0 0 - 50 000
3600 Leieinntekter Seilbasen 35 500 40 000 - 4 500 40 000 + 4 500
3601 Leieinntekter Opplag 52 390 70 000 - 17 610 50 000 - 2 390
3901 Andre inntekter 5 659 0 + 5 659 0 - 5 659
3915 Kursinntekter 105 600 85 000 + 20 600 85 000 - 20 600
3920 Medlemskontingenter 51 900 45 000 + 6 900 45 000 - 6 900
3930 Treningsavgifter 16 200 20 000 - 3 800 15 000 - 1 200
3948 Lotterier, bingo etc 95 069 70 000 + 25 069 90 000 - 5 069
3949 Mottatt gave 144 000 80 000 + 64 000 140 000 - 4 000
Total 833 919 651 000 + 182 919 750 000 - 83 919

Driftskostnader Resultat totalt diff Budsjett Diff resultat
4300 Innkjøp varer for videresalg -12 040 -8 000 - 4 040 -15 000 - 2 960
5000 Lønn til ansatte -97 680 -110 000 + 12 320 -110 000 - 12 320
6011 Avskrivninger båter -32 004 -31 994 - 10 -31 994 + 10
6300 Leie Opplagsplass -34 920 -60 000 + 25 080 -40 000 - 5 080
6340 Lys, varme, renovasjon -42 001 -25 000 - 17 001 -40 000 + 2 001
6360 Renhold -16 067 -20 000 + 3 933 -25 000 - 8 933
6520 Seiljoller, båter, hengere -195 109 -150 000 - 45 109 -10 000 + 185 109
6540 Inventar -9 320 -25 000 + 15 680 -25 000 - 15 680
6550 Driftsmaterialer -33 233 -30 000 - 3 233 -40 000 - 6 767
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger -21 945 -40 000 + 18 055 -40 000 - 18 055
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr -33 052 -60 000 + 26 948 -60 000 - 26 948
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand 0 0 + 0 -22 500 - 22 500
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende -12 860 -5 000 - 7 860 -10 000 + 2 860
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -9 749 -10 000 + 251 -10 000 - 251
6890 Kontorkostnad -16 523 -15 000 - 1 523 -15 000 + 1 523
7040 Forsikringspremier (båter m/utstyr) -26 851 -25 000 - 1 851 -28 000 - 1 149
7162 Bevertning -32 501 -25 000 - 7 501 -35 000 - 2 499
7320 Reklamekostnader -5 667 -15 000 + 9 333 -15 000 - 9 333
7395 Øreavrunding 0 0 + 0 + 0
7410 Kontingenter -46 610 -60 000 + 13 390 -60 000 - 13 390
7420 Gaver og premier -34 689 -25 000 - 9 689 -35 000 - 311
7500 Forsikringspremier (Annet enn båter) -8 648 -8 000 - 648 -10 000 - 1 352
7770 Bank og kortgebyrer -3 307 -5 000 + 1 693 -5 000 - 1 693
7771 Annet gebyr 0 -4 000 + 4 000 + 0
7790 Diverse kostnad 0 -5 000 + 5 000 -5 000 - 5 000
7830 Konstaterte tap på fordringer -450 0 - 450 + 450
Total -725 227 -761 994 + 36 767 -687 494 + 37 733

Finansielle poster Resultat Budsjett diff Budsjett Diff resultat
8050 Annen renteinntekt 282 0 - 282 0 - 282
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget 0 0 + 0 0 + 0
8060 Valutagevinst (Agio) 11 0 - 11 0 - 11
8160 Valutatap (Disagio) -275 0 + 275 0 + 275
Total 18 0 - 18 0 - 18

Resultat 108 710 -110 994 + 219 704 62 506 - 46 204

Budsjett 2023
20232022
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Valg 
Valgkomiteens innstilling 
 
STYRET: 
Leder Ranveig Andersen Gjenvalg 2023-2024 
Nestleder/ Jolle Karin Mets Ikke på valg 2022-2024 
Kasserer Torgrim Andersen Gjenvalg 2023-2025 
Tur & Hav Edvin Fields Ikke på valg 2022-2024 
Brett Øystein Heldal Ny 2023-2025 
Huskomite Line Kristiansen Ny 2023-2025 
Vara Kjersti Rørmoen Ny 2023-2025 
Vara Dave Talloen gjenvalg 2023-2025 
 
REGATTA KOMITE 
Leder Bjørnar Christiansen 2023 
 Torgrim Andersen 2023 
 Edvin Fields 2023 
 
JOLLEGRUPPE 
Leder Karin Mets 2023 
 Joyce Pigao 2023 
 
BRETT 
Leder Øystein Heldal 2023 
 Sigurd Mollestad 2023 
 
SEILSPORTLIGA 
Leder Dave Talloen 2023 
Teknisk ??? 2023 
 
HUSKOMITE/VEDLIKEHOLD 
Leder Line Kristiansen 2023 
 Wanda Longnes 2023 
 Ingrid Skibeli 2023 
 Arne Corneliussen 2023 
 
KONTROLLKOMITE 
 Wanda Longnes 2023 
 Ingrid Skibeli 2023 
 
VINTEROPPLAG 
 Anders Andersen 2023 
 
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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Valgkomite 2024 
Forslag til kandidater for valgkomite 2023 mottas med stor takk. 


