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Å R S M Ø T E  2016 
 

22. mars 2017 
 
 
Det innkalles herved til ordinært årsmøte 2016 i Oselvarklubben 

Onsdag 22. mars 2017, kl. 18.30, i Oselvarnaustet, Osøyro. 

Forhåndsvarsling av årsmøtet ble utsendt til oselvarklubbens medlemmer den 12. februar 2017 i et seks siders skriv, 
inneholdende oselvarinformasjon for sesongen 2017. Medlemmer med kjent epost adresse fikk skrivet tilsendt på 
epost, mens øvrige medlemmer fikk det tilsendt i vanlig postgang. 
 
Dagsorden: 

A) Godkjenne fremmøtte medlemmer 

B) Godkjenne innkalling til årsmøtet 

C) Saksliste (i følge § 6 i Lover for Oselvarklubben):  

1.   Årsberetning 2016 

2.   Årsregnskap 2016 

3.   Endring av klasseregler 

 3. 1 Forslag fra Oselvarklubbens Målekomite. Se neste side. 

4. Innkomne forslag 

4.1    Forslag fra Styret. Se neste side. 

4.2    Ingen innkomne forslag fra medlemmer. 

5. Valg 
 
 

Styret 
 
 
 
 

Lenker: 
Årsmøte i Oselvarklubben:  www.mildebatlag.org/oselvarklubben/okl-aarsmote.html  
Oselvarklubbens Service side hos MB: www.mildebatlag.org/oselvarklubben/  
 
 

              
OSELVARKLUBBEN 

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



Sak 3.   Endring av klasseregler 
 

3.1 Forslag fra Oselvarklubbens Målekomite til endring i  
Klasseregler for seilbåter av oselvartypen . 

Utdrag fra Klasseregler for seilbåter av oselvartyper (av 2008) slik de gjelder i dag: 
 

C.5   Mannskaper  

C.5.1 Mannskapenes antall er fastlagt således: 
For klasse A  og  B : 5 personer 
  "    "  D  og  E : 4 " 
  "    "  H, K og L : 3 " 
  "    "  Spriseil : 3 " 

Under juniorregattaer benyttes spriseilriggede båter med 3 personer ombord. 
 

Forslag til endringer i regel C.5 :   
(Reelle endringer er markert med gult. Øvrig punktnummerering er av nødvendig redigeringsteknisk art, 
som ikke endrer regelens tidligere innhold.) 
 

C.5   Mannskaper  

C.5.1 Mannskapenes antall er fastlagt således: 
C.5.1.1 For klasse A  og  B : 5 personer 
C.5.1.2   "    "  D  og  E : 4 " 
C.5.1.3   "    "  H, K og L : 3 " 

C.5.1.4   "    "  Spriseil : 2 - 3 " 

C.5.1.4 (a) Ved utløp av ordinær påmeldingsfrist må en båt være påmeldt med et 
mannskapsantall på 2 eller 3 personer. Dette antallet kan endres, opp eller 
ned, helt frem til siste frist for registrering hos arrangør. Har arrangør ikke 
angitt frist for registrering, gjelder i stedet siste frist for henting av seilings- 
bestemmelser og betaling av startkontingent, før regattakontoret stenger foran 
regattaens første seilas.  

            (b) Ved etteranmelding skal en båt påmeldes med mannskap på 3 personer. Dette 
   antallet kan ikke endres, selv om siste frist for registrering, eller stenging av  
   regattakontoret før første seilas, ennå ikke er utløpt. 

            (c) Etter at frist for registrering, eller stenging av regattakontoret før første seilas, 
   er utløpt, kan en båt ikke endre antall personer om bord.  

            (d) Kravene i punkt C.5.1.4, med underpunktene (a) – (c), gjelder ikke ved lokale 
trimmingsseilaser eller trimmingsserier.  

 
   Endringene under C.5.1.4, med underpunkter, vil gjelde som en prøveordning 
   for sesongen 2017. Endelig fastlegging av regelendringen vil bli foretatt på 
   Årsmøte i Oselvarklubben i 2018. 

C.5.2 Under juniorregattaer benyttes spriseilriggede båter med 3 personer ombord. 
 

 
Begrunnelse : 

Denne regelendringen, markert med gult, foreslåes som et bidrag til å kunne få øket deltakelse i 
klassen Oselvar Spriseil, både ved de vanlige oselvar regattaene og ved NM Oselvar. Med et 
lavere mannskapstall er det et håp om at flere båteiere lettere kan få bemannet sin båt og delta 
i regattaene. 
I første omgang anbefales at endringene blir foretatt som en prøveordning i 2017, med 
eventuell endelig fastlegging på årsmøtet i 2018. 

 



Sak 4.   Innkomne forslag 
 

4.1  Forslag fra Oselvarklubbens Styre  
 

Styret inviterer til åpen diskusjon om banetyper ved NM Oselvar. 
Skisse med beskrivelse av aktuelle banetyper vil bli fremlagt på årsmøtet. 
 
 

 


