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Styrets sammensetning 

Leder: Wenche Leversen 

Nestleder: Helge Opgård 

Kasserer/økonomiansvarlig: George G. Smith 

Styremedlemmer: Geir Henanger, Jørgen Michaelsen, Rune Nilsen  
Varamenn: Inger-Lise Torgersen og Svein Normann 
Matriellforvalter: Matthias  

Valgkomité: Knut Thorkaas og Mattihas 

Revisjon regnskap: Ragnar Skjølingstad  

 

 

Styrets arbeid 

Styremøter  
Det er avholdt 7 styremøter siden fjorårets årsmøte der ca 10 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver – det har blitt jobbet hele 2017 med å komme til rette i Sømmevågen. 
Målet er å være på plass ved sesongstart 2018 
 

Aktivitet 2017 

Rekruttering  

SBF’s rekruteringsarbeid har i 2017  bestått  av mandagstrening, Junior gruppe torsdager, 
og nybegynnerkurs på Liapynten, selv om styret i flere år har innsett at noe mer må gjøres i 
forhold til medlemsmassen som vi mistet i årene 2010-12, har vi ikke hatt ressurser til å 
gjøre noe kortsiktig. Langsiktig har vi jobbet med klubbhus og lagerplass ved sjøen, dette er 
nå på plass i form at tillatelse og startet jobb med lagerplass i sømmevågen noe som vil 
være på plass før sommeren 2018. 

Nybegynner utstyr  

Klubben har 6 Startbrett, 8 Fanatic Vipere, 9 North rigger, 2 Kona 2,5m2 5 eldre start rigger, 
3 barnerigger, 1 Fanatic Gecko 120 liter.  Dette utstyret, samt våtdrakter, og sko, er 
tilgjengelig for medlemmer på mandagstreningen, samt Junior gruppen på torsdager. I tillegg 
har SBF 2 komplette Bic 293 OD  for juniorer som benyttes på treninger og regatta. Det er 
også 2 stk mindre brett med waverigger som kan  benyttes av de litt mer avanserte. 

Kurs  

SBF  har arrangert nybegynner kurs i sommer og utover høsten, for både privatpersoner, 
skoleklasser, og firma. Det har vært bra oppslutning om  kursene som  er ett viktig bidrag  til 
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drift av klubben, omtrent samme aktivitet i 2017 som året før. En kald sommer, har trolig hatt 
innvirkning her. Dårligere tider i vår region har hatt litt innvirkning på firma aktiviteten.  

Barn og Juniorgruppe  

Det  ble startet opp en Junior gruppe i Juni 2017, og det ble avholdt treninger for disse på 
Torsdager. Det har tidvis vært bra med ungdom på disse treningene, og mange hadde flott 
progresjon gjennom sesongen. Junior treningene ble avsluttet i midten av september. Disse 
treningene starter opp igjen i mai 2018. Arbeidet med Junior gruppen blir viktig i fremtiden, 
om ikke SBF skal dø ut etter hvert som medlemmene blir eldre. 

Mandagstrening 

Det har vært gjennomført mandagstreninger, i perioden  midten av mai til  midten av 
september. Det har vært godt oppmøte, mange har kommet på mandagstreningene etter 
først å ha tatt nybegynner kurs. Mange av deltagerne har gjort store fremskritt denne 
sommeren, og det ble avholdt trenininger, i vindstyrke opp mot 15 m/pr. Sek, og de ferske 
seilerne viste at de kunne beherske også disse forholdene.  

 

Regatta  

Jæren wave 

Jæren Wave ble arrangert for 32’ gang, og vi ble velsignet med vind og bølger selv om man 
måtte ty til Brusand som arena. I vindkast på 35 knop og opp i 2m bølger var det Erik 
Tobiassen som trakk det lengte strået foran Arne Kristian ”Kilen” Andreassen, med Fritjof 
Opsal på tredje. Det var 16 påmeldte denne gang og arrangementet ble tidvis sendt live på 
Facebook..  
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Årsregnskap 2017 

 

Actual reporting

Drift

Kurs kr 78 000 kr 43 270

Regatta kr 10 000 kr 12 722

Medlemskap kr 18 000 kr 24 450

Andre kr 10 000 kr 5 000

34 Offtentlig tilskudd kr 95 000

Sum Drifts inntekt kr 211 000 kr 85 441

45 kr 17 500 kr 12 000

55 Annen kostnads godtgj. kr 4 000 kr 9 018

59 Annen personal kostn. kr 15 000 kr 12 200

61 Frakt transport kr 0 kr 235

63 Lokaler kr 90 000 kr 41 982

64 Leie maskiner,inventar kr 8 000 kr 158

Data, telefon kr 5 000 kr 7 767

Inventar kr 25 000 kr 13 117

66 Reparasjon-vedlikehold kr 10 000 kr 231

68 Møte, kurs, kontor kr 2 000 kr 7 130

70 Drivstoff kr 2 000 kr 200

71 Reise, diet osv kr 5 000 kr 3 915

73 Salg og reklame kr 4 000

74 kontingent og gave kr 25 000 kr 26 240

75 forsikrings premie kr 2 200

77 Annen, bank styremøter kr 5 000 kr 14 770

Sum Utgift kr 219 700 kr 148 964

Drifts Resultat -kr 8 700 -kr 63 523

80 Finans inntekt kr 10 000 kr 17 013

81 Finans kostnader kr 862

Ordinary Result kr 1 300 -kr 47 372

Bank innskudd

Driftskonto kr 191 557,82

sparekonto kr 641 286,89

kr 832 844,71

Budsjett SBF 2017

INNTEKT

Utgifter
Fremmed tjenester

65


