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OSELVARKLUBBEN 

Bergen 23. mars 2017 
 
 
 

Referat fra Årsmøte 2016 i Oselvarklubben  

den 22. mars 2017 
 
 
Ordinært årsmøte i Oselvarklubben for året 2016 ble holdt i Oselvarlagets nøst, Oselvarnaustet, på Osøyro, 
onsdag 22. mars 2017, kl. 18.30. Under møtet ble det servert kaffe og tebrød. 
 
Tilstede:  

10 fremmøtte medlemmer. I tillegg møtte også 6 innbudte gjester, der i blant representanter for 
Oselvarverkstaden og Oselvarlaget. 
 
 
Leder Finn Totland satte årsmøtet kl. 18.40 og ønsket de fremmøtte medlemmer og gjester velkommen. 
 

Dagsorden: 
 
A. Godkjenne fremmøtte medlemmer 
Alle de 10 fremmøtte medlemmene var godkjente medlemmer av Oselvarklubben. Av disse var det 9 
båteiere, hvorav 8 båteiere i Spriseil klassen. 
 
B. Godkjenne innkalling til årsmøtet 
Det var ingen merknader til årsmøteinnkallingen, som ble godkjent. 
 
C. Saksliste: 
Det var ingen merknader til sakslisten. 
 
 
Sak 1. Årsberetning 2016 
Leder Finn Totland, gikk gjennom årsberetningen for 2016 avsnitt for avsnitt. 
 
I løpet av året 2016 var det fire personer blant Oselvarklubbens medlemmer og oselvarmiljøet for øvrig 
som dessverre gikk bort. Disse var Dag Olav Drange, Hallgeir Forstrønen Bjørnevik, Atle Kaurin og Harald 
Milde. Leder, Finn Totland, ba årsmøteforsamlingen om å reise seg og hedre deres minne i stillhet. 
 
Medlem Hans Edvard Seim berømmet Oselvarklubben for en særdeles flott Oselvarbok og en flott 
utarbeidet Årsberetning 2016, noe som årsmøteforsamlingen støttet med akklamasjon. 
 
Det var forøvrig ingen merknader til årsberetningen for 2016, som ble enstemmig godkjent. 
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Sak 2. Årsregnskap 2016 
Kasserer Kjell Milde gikk gjennom regnskapet for 2016.  
Revisors revisjonsberetning for 2016 ble lest opp (Vedlegg 1, side 4). 
Det var ingen kommentarer til årsregnskapet 2016, som ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak. 3. Endring av klasseregler 
3.1 Forslag fra Oselvarklubbens Målekomite 
 

Forslag til endringer i klasseregel C.5 Mannskaper 
 
Forslaget gikk i korthet ut på å endre mannskapstallet i Spriseil klassen fra 3 personer til 2 – 3 
personer (jfr. innkalling til årsmøtet). 
 
Forslaget ble på årsmøtet presentert av Oselvarklubbens nestleder og medlem av Målekomiteen, 
Stein Olav Drange. 
 
Etter en lengre men god, saklig og grundig debatt blant de fremmøtte medlemmene, ble det klart at 
det i salen var stor motstand mot den foreslåtte regelendringen.  
 
Leder Finn Totland valgte da, på vegne av styret, å trekke forslaget fra realitetsbehandling og 
avstemming. Noe som ble bifalt fra salen. 
 
Konklusjon: Forslaget frafalles. Ingen endring i klasseregel C.5 Mannskaper. 
 
Imidlertid ble det bifalt fra salen at man i lokale trenings- og trimmingsseilaser kan bli enige om å 
seile med et mannskap på færre enn 3 personer om bord. Men ved øvrige regattaer og pokalseilaser, 
så som NM, Sommerregatta, Lerøy Rundt etc., seiles med mannskap på 3 personer, som angitt i 
regel C.5. 
 

 
Sak 4. Innkomne forslag 
 
4.1 Forslag fra Oselvarklubbens Styre. 
 
 Styret inviterer til åpen diskusjon om banetyper ved NM Oselvar. 
 

Styret, ved Stein Olav Drange, presenterte 3 alternative baner. Utskrift av banediagrammene ble 
utdelt til hver møtedeltaker. Banetypene er vist i vedlegg 4, side 5. 
 
De 3 bane-alternativene besto av: 

1. Vanlig trekant bane – type Napoli. 

2. Samme trekantbane som alt. 1, men med gate/port mellom 2 bunnmerker. 

3. Lo-Le bane / Pølsebane, men med gate/port mellom 2 bunnmerker. 
 

Etter grundig debatt fant de fremmøtte medlemmer å kunne støtte styrets forslag til alternative 
banetyper ved NM Oselvar. I følge NSF’s NM-regler, § 13.1, skal arrangør av NM velge banetype 
i samarbeid med klasseklubb. 

 
  
4.2 Forslag fra medlemmer. 

Det var ingen innkomne forslag til behandling.  
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Sak 5. Valg 
Leder Finn Totland redegjorde for valg av nytt styre med varamann. For samtlige verv hadde sittende 
personer sagt seg villige til gjenvalg.  
 
Valget av tillitsvalgte for 2017 ble gjennomført ved akklamasjon. 
 

Styret og valgte komiteer har følgende sammensetning for 2017: 
 
Styret:  Målekomite:  

Leder: Finn Totland  Kjell Totland 
Nestleder: Stein Olav Drange  Finn Totland 
Sekretær: Kjell Magnus Økland  Terje van der Meeren 
Kasserer: Kjell Milde  Stein Olav Drange 
Styremedlem: Svein Økland  Svein Økland 
Styremedlem: Kjell Totland  
Varamedlem: Kristian Holst Bokkomite: 

  Finn Totland 
Revisor: Egil T. Pedersen Kjell Milde 
 Kjell Magnus Økland 
 Kjell Totland 
 Helge Kaurin Nilsen 
 Bernt Jacob Pettersen, juridisk konsulent 
 
 
Ordinært Årsmøte for 2016 ble formelt avsluttet kl. 20.10. 
 
 
Bergen 23. mars 2017 
 
 

Kjell Totland (sign) 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Revisjonsberetning 2016   

2. Aktuelle banetyper ved NM Oselvar 
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Vedlegg 1 
 
 

 
 
 
 
 
PS. I revisjonsberetningen for 2016 har det i avsnitt nr. 2 kommet inn en trykkfeil ved referanse til størrelsen på underskuddet i 

resultatregnskapet 2016 for bokprosjektet. Her står underskuddet oppgitt til 31603,24, mens det korrekte beløpet er et 
underskudd på kr. 31 630,24 (se Årsregnskap 2016 for Oselvarklubbens Bokprosjekt, side 16 i Oselvarklubbens Årsberetning 
2016). 
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Vedlegg 2 
Aktuelle banetyper ved NM Oselvar 

 
 

Alternativ 1  

 
 
 
 

  Alternativ 2          Alternativ 3 
 

TREKANT BANE       PØLSEBANE 
    Med gate i bunn      Med gate i bunn 
 

                                              
 
 

For alternativ 2 og 3 gjelder: 

Startlinje: Mellom gate-merke (3s eller 2s) ved startlinjens babord ende og begrensningsmerket ved  
  styrbord ende (ved startbåt). 
  Ved start, og før startprosedyren begynner, fjernes gate-merke 3p eller 2p, eller erstattes av  

en liten kanne.  
 
Gate:  Etter at gyldig start har funnet sted og tidsfrist (etter startsignal) for å starte har gått ut:    

Styrbord startlinje-merke fjernes, eller erstattes av en liten kanne. 
Gate-merke 3p eller 2p legges ut, eller utplasseres på sitt kanne-punkt. 
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Medlemsmøte 
 
Etter formell avslutning av ordinært årsmøte for 2016 fortsatte møtet som medlemsmøte. 
 
Agenda: 

1. Utdeling av æresbevisninger. 
2. Oselvaren på UNESCO liste over gode vernepraksiser 

Oselvaren – Norges Nasjonalbåt 
Oselvarverkstaden, Oselvarlaget, Oselvarklubben 
Oselvar.no 
 
 

1. Utdeling av æresbevisninger   
 
Nestleder i Osevarklubben, Stein Olav Drange, delte ut følgende æresbevisninger: 
 
 

Oselvarklubbens Hederstegn 
 
Medlemmene i Oselvarklubbens Bokkomite fikk tildelt Oselvarklubbens Hederstegn for sitt arbeide 
med boken  OSELVAR  den levande båten. 

 
Oselvarklubbens Bokkomite fra venstre Kjell Milde, Finn Totland (leder),  
Helge Kaurin Nilsen (var ikke til stede på årsmøtet), Kjell Totland og  
Kjell Magnus Økland (skribent og forfatter). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Blant de innbudte gjestene til årsmøtet i Oselvarklubben 
var det fire kvinner som hver på sitt område har bidradd til 
å fremme oselvaren og oselvarkulturen. Et arbeide som 
Oselvarklubben ønsket å påskjønne ved å tildele dem 
Oselvarklubbens Hederstegn. 
 
Åse Enerstvedt, Babben Roll og Ingebjørg Astrup ble 
tildelt sine hederstegn for arbeidet de gjorde for å få til 
oselvarkursene på Hordamuseet og arbeidet med å 
realisere Oselvarverkstaden på Osøyro.  
 
Berit Osmundsen fikk hederstegnet tildelt for sin innsats 
i Oelvarverkstaden på Os, som hun nå er leder av, som 
første kvinnelige båtbygger av oselvar. 

 
Fra venstre Babben Roll, Berit Osmundsen 
og Ingebjørg Astrup med sine Hederstegn. 
Åse Enerstvedt var ikke tilstede. 



   
 

   
Oselvarklubben  Referat fra Årsmøte 2016, avholdt 22. mars 2017.  7 
 

 

Oselvarklubbens Æresmedlemsskap 
 

Oselvarklubben benyttet årsmøtet til å tildele Oselvarklubbens Æresmedlemskap til 3 av sine ivrigste og 
mest iherdige medlemmer, nemlig Bernhard Gjerstad, Svein Økland og Kjell Magnus Økland. 

Bernhard Gjerstad har vært aktiv oselvarseiler like siden juniorregattaen i 1953 og har lagt ned et stort 
arbeide i de senere år med å få øket rekruttering og aktivitet i oselvaren på Tysnes. Fremdeles seiler han 
aktivt i sitt 77. år. Bernhard og broren Kåre har seilt K7 «Glimt» jevnlig siden 1960.  
 
Likeledes har Svein Økland deltatt med 41 «Seira» i «alle år» siden juniorregatta i 1962 og har vært aktivt 
med i oselvarmiljøet hele tiden, noe som har bidradd til å holde oselvarseilingen i hevd like til i dag. 
 
Kjell Magnus Økland tildeles Oselvarklubbens Æresmedlemskap for sitt iherdige, utholdende og dyktige 
arbeide i Oselvarklubbens bokprosjekt, både med stoff og faktainnsamling, samt som forfatter å ha ført  
oselvarboken i pennen, i samarbeid med bokkomiteens medlemmer. Forøvrig er Kjell Magnus en ivrig og 
habil oselvarseiler. 
 

   
Fra venstre Bernhard Gjerstad, Svein Økland og bokforfatter Kjell Magnus Økland. 

 
 
 
 

2. Oselvaren  
Oselvaren på UNESCO liste over gode vernepraksiser 
Oselvaren – Norges Nasjonalbåt 
Oselvarverkstaden, Oselvarlaget, Oselvarklubben 
Oselvar.no 

 
Kjell Magnus Økland innledet med en kort redegjørelse for hvordan ideen oppsto og UNESCO 
søknaden, via Det Norske Kulturdepartementet, ble til. På UNESCO møte i Addis Abeba, den 1. 
desember 2016, ble den norske nominasjonen godkjent, slik at bygging og bruk av oselvaren nå er 
oppført på UNESCO sin svært prestisjetunge liste over god vernepraksis i immaterielt kulturvern og 
immateriell kulturarv. 
 
Videre innviterte Oselvarklubben Ingebjørg Astrup til å fortelle om sine synspunkter på vegne av 
Oselvarlaget og Berit Osmundsen fortalte om Oselvarverkstadens synspunkter. Fotogtraf Vidar 
Langeland og Per Rød hadde også innlegg.  
 
Møtet fortsatte med diskusjon om hva oselvarmiljøet – Oselvarverkstaden, Oselvarlaget, 
Oselvarklubben og Os Båtbyggerlag  –  i fellesskap kan bidra med for å følge opp den nye situasjonen 
vi alle er kommet i når Oselvaren både er utnevnt til Norges Nasjonalbåt og Oselvarkulturen er kommet 
på UNESCO sin liste over gode vernepraksiser.  
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Det var enighet om at en i første omgang skulle arbeide for å få opp domenet www.oselvar.no til 
markedsdagene  på Os i andre halvdel av juni.  Og at Oselverseilerne inviterer  interesserte til å komme 
på Milde Båtlags treningseilaser på Milde på mandager fra 22. mai. Og der, gjennom å være med som 
mannskaper, både om bord i deltagende båter, eller å være med og hjelpe til, kan få oppleve seilergleden. 
Resultatet ble at en skal finne en felles plattform for det videre arbeidet. 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.45. 
 
 
Bergen 23. mars 2017 
 
 
 

Kjell Totland (sign) 
Referent 
 
 


