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Å R S M Ø T E  2017 
 

28. februar 2018 
 

Det innkalles til ordinært årsmøte 2017 i Oselvarklubben  

onsdag 28. februar 2018, kl. 18.30, i Oselvarnaustet, Osøyro. 

Forhåndsvarsling og innkalling til årsmøtet ble utsendt til oselvarklubbens medlemmer den 29. 
november 2017. Medlemmer med kjent epost adresse fikk utsendelsen tilsendt på epost, mens 
øvrige medlemmer fikk den tilsendt i vanlig postgang. På årsmøtet blir det enkel servering. 
 
Dagsorden: 

A) Godkjenne fremmøtte medlemmer 

B) Godkjenne innkalling til årsmøtet 

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

1.   Årsberetning 2017 
2.   Årsregnskap 2017 
3.   Endring av klasseregler 
 Ingen innkomne forslag. 

4. Innkomne forslag 
4.1  Forslag fra Styret. Se neste side. 
4.2  Forslag fra medlemmer. Ingen innkomne forslag. 

5. Valg 
 

Styret 
 
Under årsmøtet vil Oselvarklubben benytte anledningen til å dele ut miniatyrpokal til vinner av 
Falne Seileres Pokal 2017, samt rankingpokal til vinner av rankingpokalen for Oselvar Spriseil 
2017. 
 
Saksdokumenter og Oselvarklubbens Årsberetning 2017 vil være tilgjengelig på årsmøtet. 
 
NB! Denne innkalling til årsmøtet, samt Årsberetning 2017, sendes via epost til medlemmer med kjent 

epost adresse.  
Medlemmer med ukjent epost adresse får tilsendt denne innkalling via vanlig postgang, men 
årsberetning 2017 og saksdokumenter må da hentes fra angitt lenke nedenfor. 

 
Lenker: 
Årsmøte i Oselvarklubben (med saksdokumenter): www.mildebatlag.org/oselvarklubben/okl-aarsmote.html  
Oselvarklubbens Service side hos MB:  www.mildebatlag.org/oselvarklubben/  
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Sak 4.   Innkomne forslag 
 

4.1    Forslag fra styret i Oselvarklubben 
 

4.1.1 Endring i årlig medlemskontingent. 

Helt siden 1977 har den årlige medlemskontingenten i Oselvarklubben stått i ro på kr. 150,- for båteier 
og kr. 100,- for ikke båteier. 

I løpet av de 40 år som har gått har pengeverdien svekket seg kraftig, slik at det nå er nødvendig for 
Oselvarklubben å oppjustere takstene for medlemskontingenten. 

Oselvarklubbens styre foreslår derfor at den årlige medlemskontingenten settes til følgende med 
virkning f.o.m. år 2018: 

Medlemskontingent for  båteiere  kr. 250,-  

Medlemskontingent for  ikke båteiere kr. 200,- 

4.1.2 Arkiv for Oselvarklubbens materiale. 
  Både skriftlig og elektronisk.  
 Bildemateriale og videoer etc.  
 I en offentlig arkivsituasjon.  

a) Oselvarklubbens Bokprosjekt 
b) Annet arkivmateriale  

Årsberetninger, Regnskap og pokaloversikter etc. 

Styret foreslår at Bokkomiteen får 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. Ved at arkivet legges til en av tre alternativer: 
Fylkesarkivet, Bergen Byarkiv eller Statsarkivet. Nærmere detaljer legges frem på årsmøtet.  

4.1.3 Oselvarklubben - hjemmeside på internett. 
Oselvarklubben har hjemmeside på internett med følgende adresse: www.oselvarklubben.no/ . 
Administrert av Kjell Magnus Økland. 

I tillegg har Oselvarklubben en oselvar service side hos Milde Båtlag (velvillig stillet til rådighet fra 
litt før år 2000) med adresse www.mildebatlag.org/oselvarklubben/ . 
Administrert av Kjell Totland. 

Norges Seilforbund har en webside med oversikt over klasseklubber i norge: 
https://seiling.klubb.nif.no/forbundet/Sider/Klasseklubber-oversikt.aspx . Her er klasseklubbene 
representert med kontaktinformasjon (klubbleder) og lenke til klubbens hjemmeside på internett.  

Årsmøtet inviteres til å debattere hvordan Oselvarklubbens hjemmeside(r) kan samles og organiseres i 
relasjon til både seilsports- og kulturaktiviter med oselvaren? Nedsette en hjemmesidegruppe med 
ansvarlig redaktør? 

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. 

I år kolliderer dette med Milde Båtlag sin Sommerregatta II - Oselvar, lørd. 16. og søn. 17. juni.  
Da er det også NM i Knarr i BS.  

Dette kan bli en utfordring, som en ved god koordinering kanskje kan finne en rimelig løsning på. 
Sigurd Sandmo og Kjell Magnus Økland ser for seg at dette kan bli et årlig arrangement, som vil 
inspirere til bruk av oselvaren, både som lystbåt og regattaseiler. 

 


