
Referat fra årsmøtet i Nidaros

Dato og sted: 19.01.2019 Damhaughytta

Referent Sara B. Zambon

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det har vært noen problemer med mailinglistene, så ikke alle medlemmer har fått innkalling og 
sakspapirer. Styretbeklager og skal se på det og ordne opp i det.
2. Valg av møteleder og referent.

Åsmund Sæther er valgt som møteleder, Sara Zambon som referent.
3. Årsmelding 2018

Årsmeldingen ble godkjent med følgende endringer:

Under «dugnadsaktivitet» står det: ….førstehjelpsutstyret ble rustet opp…. Dette ble ikke gjort, men 
vil bli gjort før neste seilesesong.

Under «båt»: erfaring fra andre båter tilsier at saumen begynner å tære opp. Dette må sjekkes opp 
før utsett.

Under « rigg og seil»: seilet begynner å bli litt slitt. Det kan brukes en sesong til, men man må 
begynne å tenke på hva man skal gjøre. Man kan bytte telna, men det er ca. 1/5 av jobben ved å sy 
ett helt seil.

Under «motor»: statusoppdatering: seildrev og gir må byttes.
4. Framlegging av revidert regnskap for 2018

Det var 146000 på konto ved starten av året. Det ble med en inntekt på 32600, og utgifter på 60.000. 
pr i dag er det 118994.

Underskudd på 15000. Redningsflåtene ble dyrere enn budsjettert, ellers har utgiftene blitt som 
budsjettert. 

Inntektene ble 15.000,- kroner lavere enn budsjettert. Manglende inntekter fra sommerseilasen og 
kurs er utslagsgivende.

Det er igjen bekymringer ang. likviditeten til båtlaget, men det er ikke ønsker om underskudd flere år 
på rad. Det nye styret bør gå gjennom kapitalen til båtlaget.

De som overhaler motoren må få beskjed om å gå gjennom hele motoren for å merke seg om det er 
andre teng til slitasje.

Regnskapet godkjent.
5. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2018.
6. Plan for segling og andre aktiviteter 2019.

Aktivitetsplanen følger 2018 planen. Utsett 6/4 : Styret må avgjøre i samarbeid med Vegard om datoen
holdes eller om det flyttes til 4. mai. Avhenger av flo og fjære

Jenteseiling: trolig 11. juni pluss en dato til

Oppsett: det nye styret foreslår dato, avhengig av flo og fjære. Bør prøve å styre unna høstferien.

4 uker med sommerseilas, Åsmund tar dagene i uke 30 (etter landsstevnet).

Årsplan godkjent.
7. Forslag til endring av priser for seiling kort tur og medlemskontingent  

Forslaget omfatter ikke prisen for ungdom som forblir uendret på 125 + medlemskap i Kysten



Enstemmig vedtatt.
8. Budsjett 2019.

Inntekter 12.000,- mendre enn 2018. inntekter fra kontingent blir endret etter de nye satsene.

Vasking av gulskuret: Ingrid takker for seg og Åsmund og André tar på seg oppgaven. 

Reparasjon av motoren: ca. 18.000,-

Budsjettert underskudd 3-4.000,-

Skriver inn i regnskapet de inntekstene som skulle ha kommet inn i 2018, inn i budsjettet for 2019. i 
postene som heter «Gjenstående…» for å gjøre dem synlige.

Dette er ikke ett ambisiøst budsjett og styret oppmuntrer til sommerseiling.

Budsjett godkjent.

 
9. Valg av styre, høvedsmannsråd, revisor og valgkomite.

Alle forslagene fra valgkomiteen blir godkjent og applaudert.

10. Innkomne saker, eventuelt

Kystlaget er 30 år i år, og det ønsker å lage ett opplegg rundt det på skreikvelden. 

Landsstevnet 2019 – orientering ved Egil Eide.

62 båter er påmeldt alt, ca 70 frivillige har meldt seg. Har fått inn støtte for 500.000,-, med budsjett på
2 mill.

Ønsker at stevnet skal være gratis og åpent for alle. 

Gir ut stevnemagasin to ganger.

Infomøte 27. februar. 

Tema: «levende havn, levende by»

Trenger bistand til:

- Arrangere Nidarosregattaen og sjørøverseilas (Åsmund tar på seg koordineringsoppgaven)
- Lage forslag til opplegg for ungdom
- Organisering av matsalget, og lande avtaler
- Selge annonser til stevnemagasinet
- FB-person for å øke trafikk.

Møter i kystlaget:

Rådsmøte i uke 5

Temakveld 7. feb «Otto Martins – Øst for det store fjell»

Oppfordring til å selge vafler i gulskuret for egeninntekt. 


