
Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 
Damhaugen, Trolla. 
 
Oppmøte (totalt 13 stk): 
Olav Skundberg, Jon Petter Myklebust, Ingrid Berg. Laila Moen, Øyvin Sæther, 
Liv Heide, Vegard Heide, Tora Heide, Brita Ellingsen, Gunnar Austrheim, Frode 
Frydenlund, Ingrid Slungård Myklebust, Audun Sødal 
 
Stein Arne Sæther og Sigurd Bjørke kom til festen etter årsmøtet. 
 
Dagsorden ble gjennomført iht planen:  
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
En innkommende kommentar om at valg av dato for årsmøtet var ubeleilig 
grunnet samtidig med OL og skolens vinterferie. Dette ble kort besvart med at 
årsmøtet var bestemt å bli samkjørt med Nyttårsnikkersballet som igjen 
tradisjonelt tro arrangeres ved fullmåne, og det var denne helga.      
 
2. Valg av møteleder og referent 
Jon Petter Myklebust enstemmig valgt som møteleder. 
Audun Sødal enstemmig valgt som referent. 
  
3. Årsmelding for 2013  
Årsmeldingen ble opplest av lagets leder Gunnar Austrheim. 
Kommentarer underveis: 

a) Motorens tilstand: Frode Frydenlund melder at både starter og dynamo 
er testet og funnet i orden. Bred enighet om at vi tar sjans på å 
innstallere disse tilbake ved utsettet og overvåker tilstanden videre 
utover sommeren. Forslag om likevel å beholde årets budsjett uendret 
på 5000,- til å dekke et evnet bytte.  

b) Naust: Det er i tillegg innstallert lystoffrør også på loftet. 
c) Barkedugnad. Vi har stående invitasjon fra Kirsti Kvaløy om ny 

barkedugnad i Budalen også i 2014. 
 
4. Fremlegging av revidert regnskap for 2013  

a) Inntekter: Det ble ikke søkt om økonomisk støtte ila 2013. Dette må 

følges bedre opp av styret i 2014 og finne mulige støtteordninger samt 

aktivt å søke støtte til interne kurs. 

b) Utgfter: Det ble reist spørsmål om hva som ligger i utgifter for rigg på 

19.113,-. Det ble besvart med sannsynligvis utgifter til lyse og tjære. 



c) Årets utgifter ble vesentlig høyere enn budsjettert. Dette skyldes i 

vesentlig grad økte utgifter ifm motorhavari. Et innkommet forslag om å 

øke neste års budsjett til også å ta høyde for uforutsette utgifter. 

 

Utestående fordringer og utgifter forventes å gå i balanse for året 2013. 
 

5. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2013  
Årsmelding for 2013 ble godkjent enstemmig ved akklamasjon. 
Regnskapet for 2013 ble godkjent enstemmig ved akklamasjon. 
 

6. Plan for segling og andre aktiviteter i 2014  
Ingrid Berg leser gjennom forslaget til aktivitetsplan. 
Utfyllende opplysninger: 

a) 8 mars: Vi er oppfordret til å stille med underholdning på Kystlagets 
25års feiring. Stein Arne har foreløpig meldt seg villig til å stille opp med 
sang og gitar. Styret jobber videre med å få med flere medlemmer til å 
bidra. 

b) Utsett: Vi velger å holde av denne datoen foreløpig inntil nærmere 
avklaring om en evnt mer gunstig helg mht flo, fjære og andre båter som 
også skal bæres ut. 

c) Sjøspeidere: Gunnar Austrheim orienterte om et mulig sammarbeide 
med sjøspeiderne som er i en oppbyggingsfase og trenger båtkyndig 
hjelp. Disse har faste møter på mandag kveld. Vi oppfordrer deres 
foreldre til å delta og å innmelde familiemedlemskap i Kystlaget. Styret 
holder videre kontakt med dem og der Gunnar selv er vår hovedkontakt. 
Styret må vurdere om vi skal tilby tvunget medlemskap i laget eller tilby 
utleie av båt og mannskap til en fast pris. Kassereren påpekte her et sårt 
behov for inntekt til laget. 

d) Nidarosregatta: Årets regatta vil bli avholdt som tidligere år og tradisjon 
tro i regi av Audun Sødal. Nytt av året er sammarbeid med Kystens dag i 
regi av kommunen. Dette medfører med større sannsynlig mer publisitet 
også om regattaen og defileringen inn kanalen. 

e) Korsvikaspelet: Behov for større engasjement fra våre høvedsmenn og 
mannskap enn i fjor. Vi har tidligere blitt lovet hjelp til mannskap fra 
Spelet uten at dette ga særlig utslag, ei heller i fjor (Spelet stilte med 
kunn en mann). Vårt honorar har vært uendret i flere år (1.500,- per dag) 
og det kom inn forslag om å øke vårt krav for å stille i 2104. Totalt 
tidligere 9000,- dekker ikke lenger vår innsats fordelt på 6 dager med 
tilsammen 3 prøver og 5 forestillinger.  Ingrid Berg gir varsel om økt krav 
og at styret i samråd med høvedsamannsrådet fastsetter det nye 
beløpet. 



f) Barkedugnad: Øyvin Sæther ønsker tidligere dato en foreslått og kaller 
selv inn til dugnaden. Turen kan muligens arrangeres som et barkekurs 
med kusrsstønad dersom nok deltakere. 

g) Sommerseilas: Årsmøtet sender forslag videre til høvedsamannsrådet om 
seilas til Træna og deltakelse på festivalen der. 

 
Forslaget til aktivitetsplanen ble vedtatt med enstemmig akklamasjon. 
 

7. Fastsetting av medlemskontingenter og seglingssatser, jf. Budsjettforslag 
Det har vist seg vanskelig å få gjennomført tidligere vedtak om at alle som 
seiler sommerseilas også skal være medlem i laget  og dermed også medlem i 
Kystlaget. Det ble foreslått at styret tar kontakt med Kystlaget for å få til en 
ordning med støttemedlemskap og et eget ungdomsmedlemskap i Nidaros. 
Men, dette må samtidig være i samsvar også med det som står i våre egne 
lover og regler. Tora Heide følger også opp denne saken videre med Forbundet 
(i kraft av sitt tidligere verv  i kystens ungdomslag) for å få til en ungdomspris 
for lettere å rekrutere ungdom. 
 
Årsmøtet var beslutningsdyktig og vedtok enstemmig følgende nye satser med 
tilbakevirkende kraft for året 2014: 
Medlemsavgift: 
 Medlemsavgiften økes fra 300,- til 400,- per år 
 Medlemsavgiften for ungdom (<25 år) beholdes uforandret 125,- per år 
 Barn (< 16 år) gis gratis medlemskap 
Onsadagsseilas: 
 Ordinær medlem: 50,-  
 Ikke medlem: 100,- 
 Høvedsmann og halskar: 0,- 
Sommerseilas: 
 Medlem beholdes uendret 110,- per døgn 
 Ikke medlem økes fra 200,- til 250,- per døgn 
 

8. Innkomne saker:  
Ingen 



 

9. Budsjett 2014  
Inntekt: 
Vi må satse sterkt på å styke egenkapitalen til laget og styret planlegger å klare 
ca 20.000,- mer i inntekter enn utgifter. Total bankkapital var nede på ca 
34.00,- ved årskiftet, dette er meget lavt og lite å tære på i framtiden. 
Mulige tiltak for å forbedre økonomien:  

Dobling i antall sommerseilasdøgn,  
Videre utleie til FHH og medlemmer, 
Nidaros må være tidlig sjøsatt og seilaklar hele sesongen,  
Økt inntekt fra Korsvikaspelet,  
Nyttårsnikkersballet økes til 100,- per deltaker,  
Økte kursinntekter (merk: søknadsfrister før 1 juli)  

-Barkekurs, jenteseglingskurs, utsettkurs, oppsettkurs, naustkurs, 
smørekurs, m.m   

Kursavgiften bør ikke være en konstant men kan fastsettes etter godt skjønn 
fra kurs til kurs.  
Utgifter: 
Selv om vi nå tror vi ikke må skifte ut motorens start og dynamo, så beholdes 
5000,- i motorutgifter i tilfelle også andre uforutsette utgifter. 
Seil og Rigg gruppa ber om økning i utgifter fra 0,- til 1000,- 
Utgifter til Damhaugen økes til 1000,- 
 
Budgettet ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. 



 
 

10. Valg av styre, høvedsmannsutvalg, revisor og valgkomité 

Valgkommiteens forslag for 2014 ble presentert av Laila Moen: 

Styret:  
Gunnar Austrheim, leder  (gjenvalgt 1 år) 
Audun Sødal     (ikke på valg) 
Ingrid S. Myklebust   (ikke på valg) 
Tora Heide     (ikke på valg) 
Ingrid Berg    (gjenvalg) 
Olav Skundberg   (ny) 
 
Høvedsmannsrådet: 
Jon Lippe    (ikke på valg) 
Jon Petter Myklebust  (ikke på valg) 
Petter Nergaard   (ny) 
Ingunn Limstrand   (ny) 
 
Revisor: 
Frode Frydenlund   (gjenvalg) 
 
Valgkommite: 
Laila Moen, leder   (ikke på valg) 
Håkon Solberg   (ikke på valg) 
Christine Seyferth   (ny) 
 
Valkomiteens innstilling ble enstemming vedtatt ved akklamasjon 
 

 

 

Med takk for et trivelig og effektivt årsmøte. 

Audun Sødal  (Referent) 


