Forslag og saker til årsmøtet i SBF 2021
Forslag fra Mats Werner Østbø ang Naustet på Liapynten:
1. Spring eller vannslange på naustet
2. Fiksing av dører på naustet
Styrets kommentar:
1. Det er dessverre umulig å få til vann på naustet uten en betydelig investering da det ikke finnes
vannrør i nærheten.
2. Fiksing av dører: Dette tas til følge og blir gjort på en av vårens dugnader, behøver ikke
behandles av årsmøtet.

Forslag fra Marco Urrutia med ønske om litt viderekomne kurs for å lære mer teori og teknikk.
Styrets kommentar:
Styret synes dette er et bara forslag og planlegger gjennomføring av minst ett viderekommende kurs i
løpet av sesongen. Behøver ikke behandles av årsmøtet.

Forslag fra Christian Middelthon: Forslagspakke til SBF
Christian har sendt in en større forslagspakke bestående av flere enkeltforslag med tilhørende budsjett:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

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,-

Styrets kommentar og motforslag:
Styret synes forslaget til Christian er spennende men ikke helt uproblematisk. Deler av forslaget
sammenfaller godt med styrets eksisterende planer og budsjett for året mens andre deler er litt utenfor
klubbens nåværende planer.
Styret foreslår at det stemmes over følgende løsning:
SBF godtar Christian Middelthon sin Forslagspakke med følgende modifikasjoner og betingelser:
a. Sammenslåing med SUP klubben - OK
b. Brakker i Møllebukta, her foreslår vi en prøveordning i 2021 der vi leier 1 container. Budsjettet
endres da til kr 7000 + evt planering (kr 5000,-).
c. Webcam på Solastranden – OK

d.
e.
f.
g.

Nytt nybegynnerutstyr – Sammenfaller med klubbens eksisterende planer – OK
Sømmevågen – Sammenfaller med klubbens eksisterende planer – OK
Wingsurf – Vi har et ekspansivt budsjett i år og ønsker ikke å kjøpe Wingsurf i 2021
Daglig leder – OK med betingelser som følger:

Øvrige instruktører/trenere i SBF får samme betaling som foreslått av Christian Middelthon. SBF
forbeholder seg retten til å bruke andre instruktører/trenere i tillegg til Christian Middelthon ved behov.
Vi forventer uansett at aktiviteten blir såpass høy at det ikke vil være nok med én person til å dekke alle
kurs og treninger.

Forslag fra styret:
Etablere en iQfoil junior regatta gruppe og tilby leasing avtale på utstyr første sesong.
Forslag: Kjøpe inn 2 sett iQfoil jr sett
Pris 45.000x2 = 90.000
Finansiering
Utleie 5000 x 2 PR sesong i 3 år= 30.000
Lyse spirer 7.000
Tippemidler :usikkert
Salgsverdi etter 3 år 30.000
Kostnad på 3 år 0-23.000 kr
Investeringskostnaden på kr 90.000,- er tatt med i styrets forslag til budsjett.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
Kristian Oppedal, Sofie Farstad, Håvard Frafjord, Ånund Nerheim, Sofia Frafjord, George G. Smith
Disse går ut: Ketil Vindenes, Svein Normann, Helge Opgård, Caroline Fugelli og Daniel Agerup Bull

