
Forslag Ran Seilforening 2010 –  
fremmes på Årsmøte 26/1-10 
 
 

1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere 
 
Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. 
Styret foreslår å sette ned et utvalg, bestående av en representant for Oselvergruppen, en 
representant fra jollegruppen og en representant fra Styret, som innen høsten 2010 skal komme 
med skriftlig anbefaling til hvorledes oselvere i Rans eie skal forvaltes videre. Disse båter er for 
tiden lagret i et nøst på Blomvåg. Oselverne har ikke vært i bruk på mange år. Årlig betaler Ran 
kr. 12.000 for opplag av disse båter. 
 
 

2. Kjøp av inntil 4 stk Optimist joller  

 
Tilrettelegging for sportslige aktiviteter og rekruttering av barn og ungdom til Ran Seilforening er 
fortsatt en av hovedoppgavene for Ran i årene som kommer. Vi har i dag ca 16 brukte 
optimistjoller av varierende kvalitet som vi stiller til disposisjon for nybegynnere. I fjor 
fornyet/utvidet vi flåten ved å gå til anskaffelse av 4 stk ”billige” optimistjoller, laget av mykplast i 
Kina. Disse er velegnete opplæringsjoller. I tillegg kjøpte vi 2 brukte Zoomer. 
 
Vi arrangerer årlige nybegynnerkurs for optimistseilere. I fjor var det 27 barn/ ungdom som 
deltok på nybegynnerkurset. Jollene som Ran disponerer er populære og bidrar til at 
inngangsbilletten til seiling blir moderat. Og jollene bidrar til bedre rekruttering til seilsporten. 
 
Vi trenger å fornye jolleflåten med optimistjoller som også kan benyttes på lokale regattaer for 
de litt mer viderekomne seilerne.. Pris pr jolle er ca kr. 20.000,- kr. 25.000, Vi har søkt om 
økonomisk støtte fra Norges Seilforbund på kjøp av inntil 4 joller på 1/3 av beløpet. 
 
Årsmøte gir styret fullmakt til å kjøpe inntil 4 stk optimistjoller og finansiere dette over driften i 
2010 såfremt støtte fra NSF oppnås og styret vurderer at kjøpet er økonomisk forsvarlig. 
 

3. Kjøp av 1 mindre RIB følgebåt 
Vi har nå 3 forskjellige jolletyper med 30 seilere på ulikt nivå. I tillegg arrangerer vi hvert år 

nybegynnerkurs med ca 25 seilere.  

Vi har i dag 2 mellomstore RIB’er i jolleforeningen. De har vært svært mye brukt både til trening 

og regatta. Vi ser at ift oppfølging av våre seilere, bør vi gå til anskaffelse av 1 ny liten RIB: 

Pris for en mindre RIB er ca. kr. 40.000. Vi har søkt om støtte fra Norges Seilforbund til dekning 

av 1/3 av kjøpesum..   



Årsmøte gir styret fullmakt til å kjøpe en mindre RIB og finansiere dette over driften i 2010 
såfremt støtte fra NSF oppnås og styret vurderer at kjøpet er økonomisk forsvarlig. 
 

4. Kontingentsatser fra 2010. 
 
Styret foreslår følgende kontingentsatser gjeldende fra 2010. 
 
Senior:  kr 450 
Junior  kr 250 
Studenter kr 250 
Pensjonister kr 250 
 
Begrunnelse: 
 

Norges Seilforbund (NSF) har økt medlemskontingenten betraktelig de siste år og fra og med 2010 må 
Ran Seilforening betale kr. 70,- pr. medlem for å være tilsluttet NSF. 
Ran Seilforening har behov for å øke sine inntekter for å opprettholde og øke innsatsen for barn 

og unge. Kontingentsatsene har stått uendret i flere år.  
 
 

 

____________________________________ 

Bestemme lagets organisasjon 
 

Det er pr. 17. januar ikke kommet inn forslag til vesentlige endring av lagets organisasjon. Styret 
anbefaler at Styret blir til sammen 9 personer, bestående av:  
 

 Leder 

 Nestleder  

 Sekretær 

 Leder Eiendom og anlegg  

 Leder Pr, info og IT  

 Kasserer/  Forretningsfører 

 Regattasjef 
 Leder Jolleseiling 

 Leder Kjølbåtseiling  
 Leder Tur- og havseiling (T&H)  

 
Leder fungerer som daglig leder og har nødvendige fullmakter til å forplikte Ran Seilforening 
innenfor vedtatte budsjetter og handlingsprogrammer.  



Kasserer innehar også rollen som Forretnings/ regnskapsfører i 2010 og godgjøres for 
fortløpende regnskapsarbeid, herunder rapportering til myndigheter med mer. Kasserer 
disponerer lagets bankkonto. Kasserer administrerer kranen.  
Styret har utarbeidet forslag til beskrivelse av de faste utvalgs arbeidsoppgaver og ansvar.  
 
Ran Seilforenings styrke er at alle medlemmer trives i laget. Alle tillitsvalgte skal bidra til et godt 
sosial miljø. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 

Styrets oppgaver fremgår av våre lover, § 14   
 
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. 
 
Styret skal:  
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i 
henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. -17) 
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 
4. Representere idrettslaget utad. 
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det. 
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Faste utvalg: 

Eiendom- og anleggsutvalget 
Utvalget har ansvar for å planlegge, utvikle, vedlikeholde og fornye: 

 Landanlegget med bygninger, plasser veier m.v. Utvalget fremmer forslag til budsjett for 
dette området, og gjennomfører tiltak innefor de vedtatte budsjettrammer. 

 Kai- og havneanlegg med kaier, kraner og flytende havneanlegg. Utvalget fremmer 
budsjettforslag for område, og gjennomfører tiltak i samsvar med vedtatte budsjetter. 

 Kranførerne hører inn under denne gruppen. Disse administreres av kasserer. 
 

Utvalget har nær kontakt med sportsgruppene og innkaller til dugnad for vedtatte formål, og 
leder dette dugnadsarbeidet. Alle medlemmer med båtplass i havnen har plikt til å delta på 
dugnader, eller betale for seg etter vedtatte satser, jf. ”havnekontrakten”. 
 



Regattautvalget 
Utvalget har ansvar for å utvikle og avvikle terminfestede regattaer, unntatt Hjeltefjordtrimmen. 
Utvalget skal: 

 Lager innbydelser til regattaer, og publisere disse i samarbeid med PR/Info- utvalget 

 Lage seilingsbestemmelser for regattaene 

 Gjennomføre vedtatte arrangement med premieutdeling 

 Evaluere de enkelte arrangement og fremme forslag til forbedringer 

 Delta på kurs for å høyne kompetansen i utvalget 

 Fremme forslag til investeringer/tiltak for å forbedre avvikling av arrangement. 

 Bidra med kunnskap/kurs for å øke kompetansen for regatta-avvikling i klubben generelt 
Fremme forslag til budsjettposter for regattavvikling  

 Vedlikeholde og fornye regattautstyr etter vedtatte budsjett 
 
 

PR- og informasjonsutvalget 
Utvalget har ansvar for å utvikle en god kommunikasjon innad i klubben, og å synliggjøre 
klubbens arbeid og aktiviteter mot seilsportens aktører og generelt i samfunnet, gjennom 
elektroniske og konvensjonelle media. Utvalget skal: 

 Tilrettelegge for enkel kommunikasjon fra alle grupper og utvalg i seilklubben 

 Bistå med veiledning og eventuelt kurs i bruk av hovedkommunikasjonen, hjemmesiden 
ranseil.no 

 Utvikle maler og gi råd om innholdet i all ekstern kommunikasjon 

Sportsgrupper: 

Jollegruppen 
Gruppens viktigste oppgave er å rekruttere barn og ungdom til seilsporten. Dette skjer i 
hovedsak gjennom å tilrettelegge: 

 Seilkurs for barn og ungdom på nybegynner og viderekommende nivå i form av teori og 
praksis 

 Organisere regelmessig trening 

 Engasjerende tiltak i seilsport og sosialt samvær for foreldre i samarbeid med de øvrige 
sportsgruppene 

 Arrangere større lokale, regionale samlinger for jolleseilere (Pinsesamling) 

 Pleie kontakten med regionale, nasjonale og internasjonale entypeklubbene for joller 

 Markedsføre jolleseiling i samarbeid med PR og informasjonsutvalget, Kjølbåtgruppen 
og T&H. 

 Sørge for vedlikehold av jollemateriell 

Kjølbåtgruppen   
 
Gruppen ivaretar interessene til de entypebåtene som etableres i seilklubben. For tiden er dette: 

 Oselvar 

 Express 

 Formula 18 (Katamaran) 



Gruppen holder kontakt med regionale, nasjonale og internasjonale entypeklasser innenfor de 
etablerte klasser, og tar initiativ til mesterskap og samlinger som fremmer entypeklassens profil i 
foreningen. 

Tur- og havseilergruppen 
Gruppen ivaretar interessene til flåten av tur- og havseilere i foreningen, og har ansvar for å 
organisere og gjennomføre: 
 

 Ukentlige trimseilaser i regi av RAN Seilforening (Hjeltefjordtrimmen) (Alle medlemmer 
av RAN Seilforening som deltar regelmessig i trimseilasene forventes å påta seg 
oppgaver som arrangør av slike trimseilaser.) 

 Innspill til Regattautvalget vedr. de terminfestede regattaene som RAN har ansvar for  

 Kurs, samlinger og temakvelder i foreningen, med særlig fokus mot tur- og 
havseilermiljøet 

 Sosiale tiltak for klubben og  

 Gruppen deltar ellers i fora som planlegger aktiviteter og tiltak innenfor regionalt og 
nasjonalt nivå på tur- og havseilerområdet. 


