Forslag til: Årsmøte i Sola Brettseilerforening 2020
Fra: Christian Middelthon

Tittel på forslag: Forslagspakke til SBF
Forslaget består av en pakke med flere delforslag hvor det er ønskelig at alle delforslag blir godtatt.
Hvis ett eller flere forslag ikke blir godtatt eller endret, forbeholder jeg meg retten til å kansellere
forslagspakken.

Begrunnelse (hvorfor):
Jeg har gjennom de tre-fire siste årene lagt ned utallige timer og egeninvesteringer for å utvikle en
bærekraftig vannsportsvirksomhet gjennom foreningen Freesport Stavanger og ulike verv lokalt og
nasjonalt. Grunnet Covid-19 og en omlegging av lokalene på Sola Strand Hotel har dette blitt
vanskelig å videreføre. Jeg og min ideelle virksomhet står nå ved et veiskille om å enten fortsette
dette arbeidet eller avslutte. Et engasjement sammen med SBF vil være avgjørende for min del, fordi
foreningen har de ressurser som skal til for å nå felles mål.
Min forslagspakke er ikke ment for egen vinning, men med mulighet å kunne overleve i form av
lønnet arbeid ved å jobbe videre for å skape en bærekraftig økonomi, drift og utvikling av SBF.
Budsjett:








Sammenslåing med SUP kubben: kr.0,Brakker i Møllebukta: kr.80.000,Webcam på Solastranden: kr.4.000,Nytt nybegynnerutstyr: kr.110.000
Sømmevågen: kr.200.000,Wingsurfing: kr.36.000,Daglig leder: kr.35.000,-

Totalt kr.465.000,-

Stavanger 01/04/2021
Christian Middelthon

Sammenslåing av SBF og SUP klubben
Styret i Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club ønsker å se på mulighetene for å slå seg sammen med
Sola Brettseilerforening under SBF sin virksomhet.

Begrunnelse (hvorfor):
Grunnet lite sportslig aktivitet i SUP klubben og at begge klubber kan tilføre hverandre gevinster, ser
vi en slik sammenslåing som formålstjenlig for begge parter. Ønsket er å beholde Stavanger SUP Club
som navn på «avdelingen» for SUP. Økonomien i SUP klubben er ellers positiv og uten utestående
fordringer. SUP klubben har en del SUP brett som da blir lagt inn under eiendelene til SBF slik at SBF
sine medlemmer vil få nytte av dette på vindstille dager.
Det formelle arbeidet med Brønnøysund og NIF gjennomføres av SUP klubben / Christian
Middelthon.
SBF står selvsagt fritt til i å selge alt av SUP klubbens utstyr og eiendeler hvis SBF i fremtiden ønsker
dette.
Bankbeholdning og salgsverdien av det som i dag finnes i klubben er på kr.98.000,-

Forslag fra Christian Middelthon

Brakker i Møllebukta
Oppsett av to brakker eller kontainere i Møllebukta

Begrunnelse (hvorfor):
Som et tilhørende forslag til sammenslåingen av SBF og SUP klubben: SUP klubben har i to år hatt
tilgang til et område ved Møllebukta gjennom Freesport Stavanger. Her har vi en avtale med
Stavanger Kommune hvor vi kan sette opp to eller flere brakker / kontainere for lagring av utstyr.
Møllebukta ligger veldig godt plassert i forhold til kort avstand til beboere. Det trengs lagringsplass
for SUP brett og seilbrett som kan leies ut til både klubbens medlemmer og andre, samt benyttes til
kurs og arrangementer etter behov. Lagringsplass kan evt. leies ut til medlemmer og andre slik at
kostnaden dekkes av inntekter på utleie.
SBF vil dessuten få en langt bedre eksponeringsplass, øke deltakelsen på kurs og dermed få flere
medlemmer.
Foreslår ellers at dette blir en prøveordning for 2021 med evaluering på neste årsmøte for videre
drift.

Budsjett:
To brakker kr.70.000,-. Planering og diverse tilpasninger på området kr.10.000.
Sum kr.80.000,-

Forslag fra Christian Middelthon

Webcam på Solastranden
Sette opp et webcam ved Sola Strand Hotel som viser forholdene på Solastranden.

Begrunnelse (hvorfor):
Freesport har kjøpt inn webcam som etter planen skulle vært satt opp på Sola Strand Hotel i 2021,
men som har blitt lagt på is grunnet nye eiere og oppussing av hotellet. Foreslår at SBF kjøper og
dermed overtar dette til kostpris og at Christian Middelthon sørger for å få satt opp.

Budsjett:
Kr.4.000,-

Forslag fra Christian Middelthon

Nytt nybegynnerutstyr
Kjøpe inn 6 nye brett og rigger

Begrunnelse (hvorfor):
Dagens utstyr begynner å bli meget dårlig og det er nødvendig å skifte ut. Foreslår at dette gjøres i to
faser der 6 nye komplette brett kjøpes i 2021 og om mulig 6 ekstra i 2022 slik at vi har totalt 12 nye
brett. Her vil det være viktig at klubben søker om tilskudd, men ikke setter dette som et krav til kjøp
av utstyr. 6 stk. av dagens brett med rigg overføres til Møllebukta.

Budsjett:
Kr.110.000,-

Forslag fra Christian Middelthon

Sømmevågen
Utvikle Sømmevågen med å skifte ut en del av de eksisterende kontainerne og sette opp en mer
permanent brakkeløsning som et godt nok klubbhus.

Begrunnelse (hvorfor):
Vi trenger kun 1 container til oppbevaring av diverse utstyr, resten dekkes av 2 brakker, en på hver
ytterside med stort rom i midten som bygges opp av moduler som sørger for krav til mobilitet og mot
innbrudd.
Ved å kvitte oss med 5 av kontainere vil dette bidra til at vi kan kutte kr.26.250 i årlige leiekostnader.

Budsjett:
Kjøp av 2 brakker kr.70.000,Oppgradering og tilpasning av brakkene kr.30.000
Cinderella (forbrennings) toalett kr.15.000
Teltoverbygg mellom brakkene kr.45.000
Løsning for vann og strøm kr.40.000
Totalt kr.200.000,-

Forslag fra Christian Middelthon

Wingsurfing
Med et wingsurf sett vil klubben kunne ha et mer spennende tilbud av vannsport. Brettet kan brukes
til både Sup foil, Sup surf, windsurf, wind foil.

Begrunnelse (hvorfor):
Wingsurf er blitt veldig populært og det bidrar til enda mer moro på vannet. Pakkepris på nytt utstyr
fra Starboard (hvis tilbudet fra leverandør fremdeles er mulig):





Hypernut 4:1
Foil V7 / S-2000
Air V2 6kvm
Air V2 4kvm

Budsjett:
Total pakkepris kr.36.000,-

Forslag fra Christian Middelthon

Daglig leder
Christian Middelthon ønsker å ta oppgaven som daglig leder.

Begrunnelse (hvorfor):
Christian har kommet godt i gang med å utvikle nye konsepter for vannsport gjennom Freesport. Han
kjenner klubben, markedet og mulighetene meget godt. For å gjennomføre alle oppgaver som
klubben nå står over for, er det behov for en som kan gjennomføre. Eksempelvis:








Klubbadmin (NIF systemet)
Websider og påmeldingsløsning
Handyman til alt som skal bygges, vedlikeholdes etc.
Gjennomføre treninger, kurs og regattaer
Utleie av utstyr og lage regler for dette
Markedsføring
Evt.

Oppgaven starter nå og varer frem til 1. oktober 2021.
Grunnlønn / honorar kr.35.000,- som et engangsbeløp.
Honorar for gjennomføring av hver enkelt aktivitet:






Trening (3 timer) kr.1000,Kurs (3 timer) kr.1800,- (privatpersoner)
Kurs for bedrifter 50% av inntektene
Regatta kr.1800,- pr. dag
Utleie av utstyr, 50% av inntektene

Forslag fra Christian Middelthon

