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Stiftet som BHSS den 27. august 1945 
         Org. nr.: 987 327 162  
     Bankkonto: 3624.67.30983 

 
Bergen 2. mars 2018 

 
 
 

Referat fra Årsmøte 2017 i Oselvarklubben  

avholt den 28. februar 2018 
 
 
Ordinært årsmøte i Oselvarklubben for året 2017 ble holdt i Oselvarlagets nøst, Oselvarnaustet, på 
Osøyro, onsdag 28. februar 2018, kl. 19.00. Under møtet ble det servert kaffe og tebrød. 
 
Tilstede:  7 fremmøtte medlemmer.  
 
Leder Finn Totland satte årsmøtet kl. 19.00 og ønsket de fremmøtte medlemmer velkommen. 
 

Dagsorden: 
 
A. Godkjenne fremmøtte medlemmer 
Alle de 7 fremmøtte medlemmene var båteiere og godkjente medlemmer av Oselvarklubben. 
 
B. Godkjenne innkalling til årsmøtet 
Forhåndsvarsling med generell innkaling til årsmøtet ble sendt medlemmene via epost eller vanlig post i 
slutten av november måned 2017. Her var også angitt frist for medlemmene til innsendelse av saker til 
behandling på årsmøte. Endelig innkalling med saksliste ble sendt via epost eller vanlig postgang den 12. 
februar 2018.  
Det fremkom ingen merknader til årsmøteinnkallingen. 
 
C. Saksliste: 
Det var ingen merknader til sakslisten. 
 

Sak 1. Årsberetning 2017 
Leder Finn Totland, gikk gjennom årsberetningen for 2017, som sammen med øvrige saksdokumenter var 
tilgjengelig i papirutgave ved årsmøtet. 
 
Rune Søreide, fra seiler-, oselvar- og arrangørmiljøet i Milde Båtlag, gikk bort i juni 2017. Årsmøtet 
hedret Rune Søreides minne i erbødig stillhet. 
 
Ved gjennomgangen av årsberetningen fikk Nils-Ove Nipen, rormann på 20 «Terna», tildelt 
miniatyrpokal av Falne Seileres Pokal for 2017, samt Oselvarklubbens Rankingpokal 2017 i Oselvar 
Spriseil. 
 
Det fremkom ingen merknader til Oselvarklubbens Årsberetning 2017, som ble enstemmig godkjent. 
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Sak 2. Årsregnskap 2017 
Kasserer Kjell Milde gikk gjennom regnskapet for 2017 (side 10 – 13 i årsberetningen).  
Revisors revisjonsberetning for 2017 ble lest opp (se vedlegg 1, side 4, i dette referatet). 

Kommentarer: 

Under utgifter i Årsregnskap 2017 for Oselvarklubbens Bokprosjekt:  
Utgift på kr. 6.803,52 vedr. utlevering av oselvarboken, omfatter distribusjon av forhåndsbestilte 
bøker via post eller annen befordring. 

Under Økonomisk oversikt for Oselvarklubbens Bokprosjekt, i perioden 2004 – 2017, fremgår det 
bl.a. at SKALD Forlag, etter egen søknad, mottok kr. 80.000,- fra Norsk Kulturråd i 2016, som støtte 
til produksjon av boken OSELVAR «Den levande båten». Tilsvarende beløp er ført opp under utgifter 
som støtte (produksjonsutgifter dekket med støtte fra Norsk Kulturråd). 

 
Oselvarklubbens Årsregnskap 2017, samt Årsregnskap 2017 for Oselvarklubbens Bokprosjekt,  ble 
enstemmig godkjent. 
 
Under behandling av årsregnskapet kom det frem behov for at Oselvarklubbens årsmøte også burde ha 
behandling av budsjett, som en fast post på sakslisten. Dette kan styret formelt ordne til neste årsmøte ved 
å fremme endring i Lover for Oselvarklubben og ta inn behandling av budsjett som fast punkt på 
årsmøtets saksliste. Det samme kan også gjøres for behandling av medlemskontingent. 
 
 

Sak 3.  Endring av klasseregler 
       3.1     Det var ingen innkomne forslag til behandling på årsmøtet. 
 
 

Sak 4.   Innkomne forslag 
 

4.1    Forslag fra styret i Oselvarklubben 
 

4.1.1 Endring i årlig medlemskontingent. 

Styrets forslag om å sette årlig medlemskontingent til kr. 250,- for båteiere og til kr. 200,- 
for ikke båteiere ble enstemmig vedtatt. Den nye kontingenten får virkning f.o.m. året 
2018. 

4.1.2 Arkiv for Oselvarklubbens materiale. 

Leder Finn Totland og styremedlem Kjell Magnus Økland redegjorde for arkivmuligheter 
både hos Bergen Byarkiv og Fylkesarkivet. 

Årsmøtet bifalt enstemmig å gi Bokkomiteen  mandat til å finne frem til en arkivsituasjon, 
som gjør at arkivmaterialet kan være lett tilgjengelig, og være plassert på en slik måte at 
det ikke belaster Oselvarklubbens økonomi på en unødvendig dyr måte.  

4.1.3 Oselvarklubben - hjemmeside på internett. 

Kjell Magnus Økland redegjorde for internettsiden (domenet) www.oselvar.no, som er 
tenkt som en paraplyside for www.oselver.no,  www.oselvarklubben.no, 
www.oselvarverkstaden.no, samt www.oselvarlaget.no . Han presenterte et foreløpig utkast 
til en slik paraplyside med lenkestrukturer. 

4.1.4 Oselvardag på Nordåsvannet ved Troldhaugen 

I forbindelse med Edvard Griegs 175 års dag, den 15. juni 2018, vil det bli laget 30 timer 
med Grieg musikk, minutt for minutt, som vil bli filmet og streamet til hele verden. 
Direktøren på Troldhaugen, Sigurd Sandmo, ser for seg et yrende liv med robåter 
(oselvere) og seilbåter på Nordåsvannet utenfor Troldhaugen. Ref. bilde av Edvard Grieg 
og Franz Beyer på side 119 i Oselvarboken. 
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I 2018 fyller Milde Båtlag 90 år og i den forbindelse er Milde Båtlag sin Sommerregatta 
for oselvere lagt til helgen lørdag 16. og søndag 17. juni på Fanafjorden. Regattaen er 
terminfestet hos Hordaland Seilkrets og inntatt på seilkretsens terminliste for 2018.  

Det var ingen stemning på Oselvarklubbens årsmøte for å flytte oselvarseilas fra 
Fanafjorden og inn på Nordåsvannet. Bl.a. grunnet ustabile vindforhold, men også av 
hensyn til Milde Båtlags tradisjonelle sommerregatta og regattaseiling med oselvar. 

Oselvarklubben vil imidlertid anmode det øvrige oselvarmiljøet i Hordaland, bl.a. 
medlemmer i Oselvarlaget, om å ta turen til Nordåsvannet lørdag 16. juni med sine 
oselvarfæringer og vise frem de lettrodde oselverne utenfor Troldhaugen. I den anledning 
kan også Oselvarlaget vise frem sin spriseilriggede oselvar «Truls» med tradisjonelt 
bruksbåtseil. Og gjerne få selskap av oselvere, for både roing og seiling, fra kystkulturlag i 
Bergen og omegn.. 
 
 

4.2   Forslag fra medlemmer 

Det var ingen innkomne forslag fra medlemmer. 
 
 

Sak 5. Valg 
Leder Finn Totland redegjorde for valg av styre og komiteer. 

Styret og valgte komiteer har følgende sammensetning for 2018: 
 
Styret:  Målekomite:  

Leder: Finn Totland  Kjell Totland 
Nestleder: Kristian Holst  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: Stein Olav Drange Bokkomite: 

  Finn Totland 
Revisor: Egil T. Pedersen Kjell Milde 
 Kjell Magnus Økland 
 Kjell Totland 
 Helge Kaurin Nilsen 
 Bernt Jacob Pettersen, juridisk konsulent 
 
 
Oselvarklubbens årsmøtet for 2017 ble avsluttet kl. 21.00. 
 
Bergen 2. mars 2018 
 
 

Kjell Totland (sign) 
Referent 
 
 
 
Vedlegg: 1. Revisjonsberetning 2017   
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Vedlegg 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

OSELVARKLUBBEN 

Leder Finn Totland, Edv. Griegsvei 12, 5059 Bergen 
Tlf.  mob. 938 92 273 

E-post:  finn.totland@gmail.com  

 


