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Store Milde, 15.03.2021 
 
Saker fra styret til Årsmøte 2021 

 
 
Sak 1. Oppdatering av Lover for Milde båtlag basert på justerte retningslinjer fra Norges 
Idrettsforbund. 
 
Bakgrunn: Det er komt justerte retningslinjer for lover for idrettslag i Norges Idrettsforbund, og lover 
for Milde båtlag er oppdatert i tråd med disse. Justeringene legges herved fram for vedtak i årsmøtet i 
tråd med dokument sendt ut i forkant av møtet.  
 
Kort fortalt er den mest vesentlige endringen kravet om en Kontrollkomite som blir fulgt opp ved Valg 
til styre og utvalg i dette årsmøtet.  
 
Utover dette er det mindre justeringer for å tilpasse til situasjonen som omfatter antall i styret. Det 
legges det opp til at en varamedlemsplass i styret bli omgjort til fullt styremedlem med ansvar for 
Jolleutvalget (Tidligere Treningsutvalget). 
 
Styret vil da bestå av; leder, nestleder, 5 styremedlemmer [Økonomistyrer, Leder regattautvalg, 
Leder Nøst- og havneutvalg, Jolleutvalget, Jentelaget] og 2 varamedlemmer, kontrollkomite (2 
personer) og valgkomite (2 personer).  
 
Se markeringer i utsendt forslag til oppdaterte Lover for Milde båtlag. 
 
Saken krever 2/3 flertall. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok det oppdaterte forslaget til Lover for Milde båtlag i tråd med 
utsendt dokument. 
 
 
Sak 2. Tilslutning til ny sportsplan for Milde båtlag 
 
Bakgrunn: Styret i Milde båtlag har utviklet et forslag til ny sportsplan som ble gjennomgått på 
Årsmøtet i 2020. Kort fortalt omtaler sportsplanen hvilke aktiviteter som skal prioriteres i idrettslaget, 
ambisjonsnivået, tiltak for å øke sikkerheten ved seilarrangement i Milde båtlags regi og øvrige tiltak 
for å styrke den sportslige aktiviteten i tråd med utsendt presentasjon.  
 
Milde båtlag vil i hovedsak prioritere ukentlige treningsseilaser for Oselvar, Snipe og Tur & hav 
seilere i sommersesongen (som jolletrim/Oselvar-trim mandager, og Mildetrim og Korfjordtrim 
tirsdager), samt et mindre utvalg av helgeseilaser. Videre vil Milde båtlag stille for å arrangere NM for 
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Oselvar og Snipe. En vil også søke å ha særlige arrangement rettet mot ungdom, bl.a. knyttet til 
tradisjonsbåten Oselvar.  
 
Som en konsekvens av sportsplanen foreslår videre styret å øke dugnadsplikten for å få økt kapasitet 
til sportslige arrangement i idrettslaget (egen sak under). 
 
Saken krever vanlig flertall. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget til ny sportsplan for Milde båtlag slik den ble 
presentert i Årsmøte 2021. 
 
Sak 3. Økning av dugnadsplikt for båter i havn sommer og begrenset dugnadsplikt for 
medlemmer med jolle/Oselvar i Milde båtlag. 
 
Bakgrunn: Det er som det ble informert om på Årsmøtet 2020 behov for å øke dugnadsplikt for 
medlemmer med båt i havn sommer, og innføre begrenset dugnadsplikt for medlemmer med 
jolle/Oselvar med plass i Milde båtlag. Dette er knyttet til at en trenger mer mannskap for å 
gjennomføre Milde båtlags sportslige aktivitet i henhold til Sportsplanen. 
  
Basert på det anslåtte behovet foreslår styret å øke dugnadsplikten for medlemmer med båt i havn 
sommer fra 10 til 15 timer i sesongen, og innføre begrenset dugnadsplikt knyttet til sportslige 
arrangement for medlemmer med jolle/Oselvar med plass i Milde båtlag på 10 timer i 
sommersesongen. 
 
Saken krever 2/3 flertall. 
 
Forslag til vedtak: Milde båtlags vedtekter endres slik at dugnadsplikten for medlemmer med båt i 
havn sommer endres fra 10 til 15 timer i sesongen, og innføre begrenset dugnadsplikt knyttet til 
sportslige arrangement for medlemmer med jolle/Oselvar med plass i Milde båtlag på 10 timer i 
sommersesongen. 
 
Sak 4. Oppdatering av Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift 
 
Bakgrunn: Det er behov for å oppdatere Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift basert på vedtak i 
tidligere årsmøter og for å tilpasse seg dagen situasjon. Dette går bl.a. på økning av dugnadsplikt for 
medlemmer med båt i havn sommer og for jolle/Oselvarseilere knyttet til behovet for økt dugnadsplikt 
for regattaarrangering. Samtidig legger en nå opp til at alle som har båt i Milde båtlag (havn, jolle eller 
Oselvar får dugnadsplikt). Dette vil også gjelde de over 67 år. 
 
For at det ikke skal slå urimelig ut for medlemmer som både har båt i havn - og som seiler 
jolle/Oselvar - gjelder dugnadsplikten kun for en av disse aktiviteten hvis en er med i flere kategorier. 
Se utsendt forslag til Oppdatering av Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift. 
 
Saken krever 2/3 flertall. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok de oppdaterte Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift som 
vist i utsendt dokument. 
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Sak 5. Prisjustering av havneleien i Milde båtlag 
 
Bakgrunn: Det er minst 4 år siden Milde båtlag justerte pris på havneleie sommer og vinter, samt 
vinterleie for plass på land.  Grunnet generell prisstigning i perioden og økte utgifter knyttet til 
vedlikehold og drift av havnen foreslår styret en økning på om lag 10% for havneleie og for leie vinter 
land i tråd med forslag til Budsjett 2021 i forhold til 2020 (sendt ut med Årsmelding 2020).  Det legges 
deretter opp til at pris justeres årlig i tråd med generell prisstigning i samfunnet. 
 
Saken krever vanlig flertall. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner en økning i havneleie og leie vinter land i råd med styrets 
forslag. 
 
Sak 6. Innkjøp av ny RIB for å støtte opp Sportsplanen 

 
Bakgrunn: I forbindelse med Sportsplanen er det avdekket at båtlaget trenger en bedre RIB for å 
kunne sikre treningsseilaser i Fanafjorden med joller og Oselvarer, og ved båtlagets øvrige aktiviteter. 
Det er bl.a. viktig for å kunne assistere seilere ved kullseiling eller andre hendelser - og for å kunne 
assistere startbåten. Styret vurderer også at en det er gode muligheter å få dekket noe av en slik 
kostnad ved å søke om Tippemidler og andre støtteordninger.  Styret anbefaler derfor at båtlaget går til 
anskaffelse av en ny RIB innenfor en økonomisk ramme på 300.000 kr som ta av avsatt midler. Styret 
vil i så fall søke om støtte via de ulike støtteordningene som er relevante for idrettslag. En legger da 
også opp til å avhende den gamle RIBen. En vil sjekke erfaringer fra andre seilforeninger før en velger 
leverandør. 
 
Saken krever vanlig flertall. 
 
Forslag til vedtak: Styret får mandag til å anskaffe en ny RIB til sikring, redning og øvrig 
regattastøtte innenfor en ramme på 300.000 kr. 
 
Sak 7. Vedta kontingenter for 2022 
 
Bakgrunn: Det er en god del år siden kontingenter for medlemskap i Milde båtlag ble justert. Styret 
foreslår derfor en forsiktig økning av kontingentene. Dette bl.a. for å dekke økt kontingent i Norges 
seilforbund. 
 
Saken krever vanlig flertall. 
 
Forslag til vedtak: Kontingentene for 2022 settes som følger; 
 
Medlem: 500 kr, Junior: 200 kr, Familie-medlem: 200 kr, Pensjonist: 200 kr 
 
 
 
Styret i Milde båtlag, 15.03.2021 


