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Styrets arbeid 

Generelt 

Det er avholdt 9 styremøter siden fjorårets årsmøte. Fokus i 2019 har vært å etablere oss i Sømmevågen 

med håp om å få til et permanent klubbhus. Avtalen som var i ferd med å bli inngått med Avinor 

(sjøflyterminalen) måtte legges til side da vi ikke kunne bli enig om forutsetningene for leien dessverre.  Se 

mer informasjon under “Klubbhus” under. 

Det er kjekt å se at vi stadig får flere nye medlemmer (totalt 252) i SBF. Dette vil være et av de viktigste 

fokusområdene til styrets arbeid videre i 2020 og fremover. SBF ønsker å tiltrekke seg enda flere unge 

utøvere og vil legge til rette for at de som vil prøve brettseiling skal få en positiv opplevelse både med tanke 

på utvalg av utstyr og ikke minst miljøet i klubben.  

Økonomi 

I slutten av 2019 hadde Klubben kr 839 045,- på konto, dette er en nedgang på ca 47.00 kr i forhold til året 

før. 

Hovedpunkter: 

• Driftsinntektene var kr 215 209,-  som er en reduksjon på kr 43 500 fra 2018 og ca 100 000 mindre 

enn budsjettert.  

• Utgiftene: kr 296 184 som var en økning på kr 55 653 fra 2018 som inkluderer klubbeffekter til kr 7 

230 og er helt lik budsjett. 

• I tillegg har klubben utført en investering på en ny båt og to nye motorer, til sammen kr 44 590 

• Alt over fører til et driftsresultat på minus kr 77 278 mot budsjett på pluss kr 9 000. 

Offentlig tilskudd kr 68 630 og Kursvirksomhet: kr 51 598, var klarte største bidragsyteren , til klubbens 

inntekter, men var mye mindre enn var i budsjettet.  

Et nytt budsjett er laget ut fra resultat og prognose for 2020 

Se Regnskap avsnitt for ytterligere detaljer. 

  



Aktivitet 2019 

 

Rekruttering 

SBF har 252 betalende medlemmer pr i dag, 55 av disse er barn og ungdom under 18 år. Klubben har fått 

hele 96 nye medlemmer siden i fjor. Styret mener at økningen skyldes både våre nye fasiliteter i 

Sømmevågen og en økt satsing på barn og ungdom.  Klubben gjennomførte også en åpen dag i august 2019 

der alle som ville fikk anledning til å ta et lynkurs og deretter prøve seg på vannet. Vi antar at dette 

arrangementet alene bidro til rundt 20 nye medlemmer. 

Vi har tro på at medlemsmassen kommer til øke ytterligere i 2020. 

 

Klubbhus 

Det er gjort mye arbeid for å få til et klubbhus. Avtalen vi opprinnelig hadde med Avinor gikk ikke. Vi hadde 

først en muntlig avtale på kr.5.000 pr. år som ble justert opp til kr.50.000 pr. år. Vi går ikke videre med 

dette. Christian Middelthon har lagt ned mye tid og arbeid. Hvis klubben skal ta en ny runde i fremtiden kan 

Christian brukes til å komme med erfaringer fra dette arbeidet. SBF fortsetter dermed jakten på egne 

klubblokaler. 

 

Klubbutstyr 

SBF har supplert med nødvendig utstyr gjennom 2019. Gjennom avtale med AkerBP har vi også tilgang på 

deres utstyr, derav foilbrett som er meget populært. Vi har ellers skaffet oss to nye motorer og en ny båt. 

 

Kurs  

SBF har arrangert nybegynnerkurs i sommer og utover høsten, og har hatt 42 privatpersoner igjennom på 

kursene dette året, i tillegg har Helle Oppedal holdt to kurs for sin sponsor Atea der klubben fikk 

leieinntekter. Kursene er fremdeles et viktig bidrag til drift av klubben. 

 

Barn og Juniorgruppe 

Juniorgruppen har hatt faste treninger på torsdager gjennom sesongen. Gard Langseth har ledet denne og 

gjort en kjempejobb. Det har vært bra med ungdom på disse treningene. Juniortreningene ble avsluttet i 

midten av september. Arbeidet med juniorgruppen er noe styret ser som svært viktig for fremtiden og for 

at klubben skal fortsette å vokse. Juniorgruppen var med på Oda Johanne’s camp, en tur til Danmark samt 

en høstcamp i Sømmevågen. 

 

Mandagstrening 

Det har vært gjennomført mandagstreninger i perioden midten av mai til midten av september. Det har 

vært godt og jevnt oppmøte. Mange har kommet på mandagstreningene etter først å ha tatt 

nybegynnerkurs. Mange av deltagerne har gjort store fremskritt også denne sesongen. Miljøet er svært bra 

og alle som ønsker får hjelp fra de mer erfarne seilerne med alt fra rigging til teknikk på vannet. 

 



Sportslige resultater 

Helle Oppedal: Tredje plass Japan, PWA Foil. 5 plass totalt 2019. IFCA/ 2 plass foil. Deltok i ungdoms-OL 

Sondre Krey: 3 plass Master. VM Slalom 

Begge utøvere fikk økonomisk støtte fra SBF i 2019. 

 

Dugnader og arrangementer i Sømmevågen 

To gode dugnader ble gjennomført i Sømmevågen i løpet av året. Det ble ryddet i containerene, og fjernet 

skarpe steiner og en del stillehavsøsters fra strandlinjen. Vi fikk også bygget et tak og en liten skiftekrok i 

åpningen mellom container 2 og 3, dette området kan låses av slik at vi kan oppbevare enkelte ting der. 

I august hadde vi åpen dag i Sømmevågen det de som ville kunne få gratis lynkurs og prøve seg på vannet. 

Vi fyrte opp grillene og serverte gratis pølser til alle. Dette var et populært arrangement med ca 40 gjester. 

 

Regatta 

Det ble gjennomført to NC regattaer i Hafrsfjord denne sesongen, i tillegg til flere lokale som Christian 

Middelthon stod for. 

 

Jæren wave 

På grunn av dårlige vind og bølgeforhold både hoved helgen, og reserve weekend ble arrangementet 

dessverre avlyst. 

 

  



Årsregnskap 2019 

Godkjent budsjett 2019  

Faktiske tall 
2019 

     

   

Drift     

 Andre inntekter   1315 

 Selskap Kurs kr 200 000  kr 22 000 

 Kurs  kr 29 598 

 Regatta kr 10 000  kr 19 283 

 Andre kr 15 000  kr 0 

Offtentlig tilskudd  kr 35 000  kr 68 630 

 Leie plass   kr 11 469 

 Medlemskap kr 45 000  kr 60 350 

 Andre   kr 2 564 

Sum Drifts inntekt  kr 305 000  kr 215 209 

   

Vidersalg utstyr    kr 7 230 

Fremmed ytelser    kr 1 500 

Lønn og feriepenger   kr 44 157 

Anne oppgi. Trekkfri   kr 5 884 

Arbeidsgiveravgift   kr 6 381 
Annen kostnads 
godtgj.  kr 5 000  kr 10 000 
Annen personal 
kostn.  kr 72 000  kr 11 400 

Frakt transport  kr 500  kr 472 

Lokaler  kr 45 000  kr 43 010 

Leie data systemer  kr 1 000  kr 2 749 

Inventar   kr 100 000  kr 82 273 
Reparasjon-
vedlikehold  kr 10 000  kr 1 075 
Fremmed 
tjenester  kr 10 000  kr 8 063 

Møte, kurs, kontor  kr 2 000  kr 14 898 
Porto, Data, 
telefon  kr 500  kr 0 
Drivstoff/vedlikeh
old  kr 3 000  kr 958 

Reise, diet osv  kr 8 000  kr 20 508 

Salg og reklame  kr 5 000  kr 1 777 

kontingent og gave  kr 25 000  kr 22 995 

forsikrings premie  kr 4 000  kr 5 841 

Annen, bank  kr 5 000  kr 1 386 

    kr 0 

Sum Utgift  kr 296 000  kr 292 555 

     

Drifts Resultat  kr 9 000  -kr 77 346 

     

Finans inntekt  kr 10 000  kr 6 733 

Finans kostnader    kr 3 036 



Ordinary Result  kr 19 000  -kr 73 649 

     

Bank innskudd     

Driftskonto kr 190 299,56    

sparekonto kr 648 754,55    

 kr 839 054,11    

  



Budsjett forslag 

Budsjett forslag SBF 2020 
    

INNTEKT 

31 
 Andre inntekt  

 Selskap Kurs 
kr 60 000 

 Kurs 

34 
 Regatta kr 20 000 

 Andre  
Offtentlig tilskudd kr 65 000 

36  Leie plass kr 12 000 

39  Medlemskap kr 60 000 
 

 Andre kr 5 000 

 Sum Drifts inntekt kr 222 000 

Utgifter 
43 Vidersalg utstyr  
45 Fremmed ytelser  
50 Lønn og feriepenger kr 22 000 

53 Anne oppgi. Trekkfri kr 5 500 

54 Arbeidsgiveravgift kr 3 102 

55 Annen kostnads godtgj. kr 10 000 

59 Annen personal kostn. kr 5 000 

61 Frakt transport kr 500 

63 Lokaler  kr 45 000 

64 Leie data systemer kr 3 000 

65 Inventar   kr 20 000 

66 Reparasjon-vedlikehold kr 2 000 

67 Fremmed tjenester kr 3 500 

68 Møte, kurs, kontor kr 2 000 

69 Porto, Data, telefon kr 500 

70 Drivstoff/vedlikehold kr 1 500 

71 Reise, diet osv kr 3 500 

73 Salg og reklame kr 2 500 

74 kontingent og gave kr 25 000 

75 forsikrings premie kr 6 000 

77 Annen, bank kr 1 500 

    

 Sum Utgift kr 162 102 

        

Drifts 
Resultat  kr 59 898 

    

80 Finans inntekt kr 3 000 

81 Finans kostnader kr 1 000 

 Ordinary Result kr 61 898 

 


