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Referat 
137. Årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening 

24. mars 2020 kl. 18.00 
«Digitalt via Zoom» 

 
34 stemmeberettigede medlemmer deltok via Zoom i online møtet. 

 

 
Styreleder Karl Christian Agerup (KCA) ønsket alle velkommen til det 137. Årsmøte og 

gjennomgikk kort prosedyren med dette digitale årsmøte: 

• Alle var «muted» med unntak av de som sa noe 

• Møtet ble tatt opp på video for referatskriving 

• Ble det ønsket å stille spørsmål skulle det skrives i chatten 

• Skriftlig avstemning avstemningen via e-post som skulle sendes til karl@kns.no 

 

KCA ba forsamlingen reise seg og minnes de av KNS' medlemmer som var gått bort i løpet av det 

siste år med et minutts stillhet.  

 

KCA opplyste at KNS har fått hilsen fra HKH Kronprinsen og leste: 

«Jeg sender mine beste ønsker til alle som er samlet til foreningens 137. årsmøte» 

 

1. Registrering av fremmøtte og stemmeberettigede 

34 stemmeberettigede medlemmer deltok i det heldigitale årsmøte via Teams på grunn av 

koronarestriksjonene. 

 

2. Valg av dirigent og to representanter blant de fremmøtte til å undertegne protokollen 

sammen med dirigent, samt sakslisten  

KCA foreslo Jørgen Stang Heffermehl (JSH), som var forespurt på forhånd og hadde erklært 

seg villig. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

På dette punkt overtok den valgte dirigent. 

 

 

mailto:karl@kns.no
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3. Dagsorden pkt. 3 - Velge protokollfører(e) 

Styret foreslå foreslo Anders Kristensen og Vibeke Linderoth Grenness fra sekretariatet. 

Ingen andre kandidater hadde meldt seg. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Valg av to representanter blant de fremmøtte til å undertegne protokollen. 

Styret foreslo Marit Grundseth og Sven Ellefsen. Ingen andre kandidater hadde meldt seg. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

5. Godkjenning av innkallingen  

JSH refererte til innkallingen som var kunngjort på foreningens nettsider den 16. desember 

2020.  Årsberetning og regnskap var tilgjengelig på nettet og medlemmene har kunnet 

bestille dem fra sekretariatet fra og med den 7. mars.  

 

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt.  

 

6. Godkjenne sakslisten 

JSH viste til sakslisten som står i innkallingen. Det var fremmøtt 34 antall stemmeberettigede. 

 

7. Godkjenne forretningsorden  

JSH gikk gjennom forretningsordenen som etterpå ble enstemmig godkjent 

• Årsmøte ledes av den valgte dirigenten 

• Alle registrerte medlemmer må være logget inn for å kunne be om ordet. Du skriver i 

chatten dersom du ønsker ordet.  

• Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler 

teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. Stemmeavgivning gis ved å sende en e-

post til karl@kns.no med svar: ja eller nei. 

  

8. Årsrapporten  

Styrets beretning ble lest av KCA, deretter gjennomgikk Anders Kristensen (AK) årsrapporten.  

 

Det fremkom ingen kommentarer eller spørsmål til årsrapporten, og foreningens 

årsberetning ble enstemmig godkjent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Regnskap 2020   
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JSH ba Per Børstein, økonomisjef (PB), gå gjennom dette. PB gikk gjennom hovedtallene i 

resultatregnskapet og balansen.  

• Driftsinntekter    29.921 

• Driftskostnader    28.605 

• Netto rentekostnader   934 

 

• Netto resultat    381 

• Budsjett          -815 

 

Netto overskudd nok 381 800,- mot budsjettert underskudd 815 000,-. Det ble budsjettert 

med et underskudd, da det var viktig at økte havnekostnader ikke skulle påvirke driften.  

Avvik skyldes Covid19 og restriksjoner med påfølgende kanselleringer. Spesielt 

regattavirksomheten har lidd under korona med betydelig mindre startkontingenter, men 

også lavere kostnader pga kanselleringer. Noe lavere rentekost enn forventer har også slått 

inn på resultatet. Med et veldig spesielt år bak oss sa styret seg fornøyd med det resultatet 

KNS endte med i 2020.  

Det er fortsatt solid positiv kontantstrøm i KNS. 

 

Det var ingen kommentarer til regnskapet. 

 

JSH leste heretter kontrollkomiteen rapport og konklusjonen i Deloittes revisjonsberetning. 

 

JSH ba om forsamlingens godkjennelse av regnskapet og meddelelse av ansvarsfrihet for 

Styret, som ble gitt enstemmig. 

 

 

10. Godkjenne styrets forslag om kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom 

JSH meddelte at det ikke var kommet inn forslag til forhandling   

 

11. Innkomne forslag og saker  

JSH kunne informere at det var kommet et forslag til vedtak fremsatt av lederen av 

valgkomiteen. Forslaget om revidering av lover for KNS var behandlet i Styret og Rådet, som 

støttet forslaget.  

  

Revidering av KNS lover: 

 § 17 Årsmøtets oppgaver i KNS lover 

(3)    Styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Funksjonstiden 

for styrets leder og nestledere kan forlenges med 1 år etter årsmøtets beslutning. Hvis begge 

nestlederne velges samtidig (samme år) anses annen nestleder som valgt kun for ett år. Blir 

det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge medlemmer av styret utenfor vanlig 

tur, skal den som hadde minst stemmetall bare velges for ett år, hvis det ikke skjer ved 

særskilt valg. Internasjonalt omtales styrets leder og nestledere som commodore, vice 

commodore og rear commodore. 
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(4)    En person er ikke valgbar som styrets leder eller nestleder for mer enn to perioder på 

rad, og i den forbindelse regnes de to nestledernes funksjoner som en, slik at man maksimalt 

kan velges for to perioder på rad til vervet nestleder. Dog kan en nestleder eller et 

styremedlem som første gang ble valgt for ett år, gjenvelges for en tredje periode. 

Styremedlemmer er valgbare for tre perioder på rad. 

 

Foreslått endret til: 

(3)    Styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Funksjonstiden 

for styrets leder og nestledere kan forlenges med 1 år etter årsmøtets beslutning. Hvis begge 

nestlederne velges samtidig (samme år) anses annen nestleder som valgt kun for ett år. Blir 

det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge medlemmer av styret utenfor vanlig 

tur, skal den som hadde minst stemmetall (eventuelt taper ved loddtrekning) bare velges for 

ett år, hvis det ikke skjer ved særskilt valg. Internasjonalt omtales styrets leder og nestledere 

som commodore, vice commodore og rear commodore. 

(4)    En person er ikke valgbar som styrets leder eller nestleder for mer enn to perioder på 

rad, og i den forbindelse regnes de to nestledernes funksjoner som en, slik at man maksimalt 

kan velges for to perioder på rad til vervet nestleder. Dog kan en nestleder som i første eller 

annen periode tjenestegjør i et år, gjenvelges for en tredje periode. Styremedlemmer er 

valgbare for tre perioder på rad. 

  

 Forslaget om revideringer av lover for KNS er behandlet i Rådet og i Styret som begge hadde 

støttet forslaget.  

Lovendringene ble enstemmig vedtatt uten kommentarer eller spørsmål 

 

12. Kontingenter   

Styrets forslag til kontingent ble presentert av KCA, som begrunnet økningen i kontingenten 

med inflasjonen.  

 

Kontingenter  2020 2022 

Medlemmer over 29 år 1860 1915 

Ektefelle/samboer medlemskap 670 690 

Medlemmer mellom 19 og 29 år 590 610 

Medlemmer under 19 år 360 400 

Livsvarig medlemskap (25 x medlemskap) 46000 47900 

Livsvarig medlemskap for ektefelle/samboer til livsvarig medlem 15000 15000 

Æresmedlemmer og innbudt medlem 0 0 

Familiekontingent 2650 2730 

Båtavgift for medlemmer under 25 år 400 410 

Båtavgift for medlemmer over 29 år 730 750 

 

Kontingenten og nye alderskategori for 2022 ble enstemmig vedtatt.  

 

13. Budsjett 2021 
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PB gikk igjennom Budsjettet 2021 som var oppstilt sammen med aktivitetsregnskapet 2020 

samt på eget resultatoppsett. De vesentligste punkter ble gjennomgått: 

 

• Driftsinntekter   31.572 

• Driftskostnader   31.398 

• Netto rentekostnader  1.032 

• Netto resultat   -858 

 

Det er uvanlig å legge frem et budsjett med forventet minusresultat, men mye usikkerhet 

knyttet koronakrisen, men fremdeles en solid kontantstrøm  

 

Ingen kommentarer og budsjettene ble enstemmig vedtatt.   

 

14. Behandle KNS organisasjonsplan 

AK viste til oversikten over og koblingen inn mot sekretariatet. Det var ingen kommentarer til 

organisasjonsplanen.  

 

15. Valg 

JSH overlot ordet til Pål Næss (PN) for presentasjon av kandidatene til styret.  Nils 

Klippenberg (NK) ble presentert som ny styreleder og Nils fikk anledning til å presentere seg 

selv. Heretter fikk Jan Alexander Bjurgren og Erlend Munkeby anledning til å presentere seg 

selv.  

 

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøte 2021 

STYRET 

Verv Navn Valgbarhet Nåværende verv Valgt 

Leder Nils Klippenberg Foreslås valgt (ny) 1.nestleder 2021 

1.nestleder Benedicte Lind Bjørland Foreslås valgt (ny) 2. nestleder 2021 

2. nestleder Kathrine Baardsen Foreslås valgt (ny) Styremedlem 2021 

Styremedlem Niclas Fure Foreslås valgt (ny) Varamedlem 2021 

Styremedlem Håkon Ingvaldsen Foreslås gjenvalgt Styremedlem 2016 

Styremedlem Anne Wichstrøm Foreslås valgt (ny) Varamedlem 2021 

Styremedlem  Aleksander Wang-Hansen Ikke på valg Styremedlem 2018 

Varamedlem Jan Alexander Bjurgren                    Foreslås valgt (ny)  2021 

Varamedlem Erlend Munkeby                                Foreslås valgt (ny)  2021 

 

NK innstiltes som styreformann i KNS og foreningen får da en ivrig og engasjert seiler til å lede 

styret. NK jobber til daglig i Siemens og har bred bakgrunn fra KNS gjennom mange års 

engasjement i styre og komiteer, byggeprosjekter, regattavirksomheten og KNS seilsportsenter. 

Styret får inn 2 nye varamedlemmer; Jan Aleksander Bjurgren, som kommer fra forsvaret og er 

en ivrig tur- og havseiler. I tillegg blir Erlend Munkeby valgt som varemedlem. Erlend jobber til 

daglig i Kollen Hopp og en aktiv regattaseiler. 
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PN presenterte så valgkomiteens forslag til kandidater til KNS Råd: 

 

RÅDET 

Navn Valgbarhet Valgt 

Stig Herbern  Ikke på valg 2015 

Trine Tjøm Ikke på valg 2016 

Jorunn Doornbos Ikke på valg 2016 

Christian Begby Ikke på valg 2016 
Jørgen Stang Heffermehl Ikke på valg 2019 

Carolle Reitzer Ikke på valg 2020 

Ole Johan Gjerpen Ikke på valg 2020 

Kristian Fodstad Foreslås valgt (ny) 2021 

Nine Paulsen Foreslås valgt (ny) 2021 

Rådet velger selv ordfører, viseordfører og sekretær 

 

KONTROLLKOMITEEN 

Verv Navn Valgbarhet Valgt 

Medlem Anders Myhre Foreslås gjenvalgt 2013 

Medlem Jan Borø Foreslås gjenvalgt 2020 

Medlem Hebe-Cecilie Nyquist Næss Foreslås gjenvalgt 2020 

Varamedlem Iver Waahlen Foreslås gjenvalgt 2020 

Varamedlem Tom B.K. Knutsen Foreslås gjenvalgt 2020 

Kontrollkomiteen velger selv leder 

KNS' Råd, ved ordfører for Rådet Bjørn Vadholm, la frem innstillingen fra Rådet til 
valgkomiteen: 

Valgkomiteen  

Verv Navn Valgbarhet Valgt 
Medlem Pål A Næss Foreslås gjenvalgt 2013 

Medlem Anne Moe Nikolaysen Foreslås gjenvalgt 2020 

Medlem Tom Ottar Foreslås gjenvalgt 2020 

Varamedlem Steff Herbern Foreslås gjenvalgt 2020 

Varamedlem Bente Monica Haaland Foreslås gjenvalgt 2020 

 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. 

 

Etter valget ga dirigenten ordet til nyvalgte styreleder NK som takket for det øvrige styrets 

arbeid og ønsket det nye styret lykke til.  

 

 

16. Æresmedlemskap og forslag til valg av nye æresmedlemmer  

JSH informerte om at det var kommet forslag til valg av nytt æresmedlemmer fra Rådet. 
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 Rådet foreslo Tor Møinichen som nytt æresmedlemmer. KNS Styre hadde enstemmig støttet 

forslaget. JSH ba Bjørn Vadholm legge frem forslaget. 

 Tor Møinichen ble enstemmig valgt til nytt æresmedlem i KNS. Tor har vært en aktiv 

regattaseiler siden han var liten gutt og seilt i mange forskjellige klasser. Han har vært 

engasjert trener, dommer og arrangør i mange år og har opparbeidet seg en stor 

kompetanse rundt seiling og regattavirksomhet. Han har deltatt som dommer både nasjonalt 

og internasjonalt, vært aktiv på KNS seilsportsenter Ulabrand, sittet i KNS styre og vært 

styreformann. I tillegg har han vært president i Norges Seilforbund i tillegg til mange andre 

roller innen seiling både nasjonalt og internasjonalt. Tor har gjort en uvurderlig innsats i 

foreningen og vært med på å drive den fremover.  

 

Etter tildelingen av nytt æresmedlemskap fortsetter Nils Klippenberg med å dele ut:  

 

Årets Seilprestasjon 2020 

Ble tildelt Kristian Nergaard for VM gull i 5,5 mR som fikk diplom og gavekort fra Turkish 

Airlines. 

 

Årets seiler 

Ble tildelt Line Flem Høst for VM bronse i Laser Radial, Årets seiler i Norge, nominert til årets 

kvinnelige sportsutøver i Norge, initiativtaker til jentecamp osv. Hun mottok diplom og 

gavekort fra Turkish Airlines. 

 

Hederstegn tildeles (nål):  

Da det ikke ble delt ut Hederstegn for 2019 pga. koronasituasjonen og digitalt årsmøte ble 

dette gjort samtidig som de som fikk hederstegn for 2020: 

 

For 2019: 

• Bjørn Eckhardt – stor innsats for Seilas 

• Anne Moe Nikolaysen – lang og flott innsats i Styret, Færderseilasen og annen 

regattavirksomhet 

• Trine Tjøm – Lang og flott innsats i regattamiljøet i KNS 

• Niclas Domack – stor innsats for foreningen gjennom mange år ikke minst i 

oppbyggingen av et senior jollemiljø på Seilsportsentret  

 

For 2020: 

• Kristian Fodstad som trer ut av styret og har gjennom mange år ledet 

Arrangementsforum og vært aktiv i flere komiteer og regattaer 

• Karl-Christian Agerup som trer ut som styreleder og før det en mangeårig drivkraft på 

Seilsportsentret.  

• Line Flem Høst ble årets seiler i Norge, nominert til årets kvinnelige sportsutøver i 

Norge, laget jentecamp i 2020 og ikke minst en VM medalje i en olympisk klasse 

• Sverre Ellingsen, (ble innstilt av Bjørn Vadholm på vegne av Rådet) for sitt lange virke 

innen shorthanded-miljøet, men framfor alt som leder av NORC, NOR Lys og NOR 
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Rating. Sverre har bidratt siden midten på 90 tallet til Norsk bredde- og respittseiling. 

Han bidro til opprettelsen av NORC, og sørget så for en sømløs og fin fusjon med LYS-

systemet, slik at NSF fikk samlet all respittseiling under en paraply. Han har i dette 

arbeidet representert KNS på en forbilledlig måte.   

 

17. Orienteringssaker  

NK orienterte om at styret har jobbet med KNS strategi 2025 gjennom store deler av 2020 og 

involvert 35 medlemmer for å jobbe med dertil handlingsplaner. Strategien støtter seg til 5 

hovedtemaer som det skal jobbes ut ifra: 

 Tjenester 

 Miljø og Klima 

 Idrettslaget KNS 

 Infrastruktur 

 Regattavirksomhet 

 

 NK gikk gjennom hovedelementene understøttet av slides.  

 

JSH orienterte om at den formelle delen av Årsmøtet var avsluttet og avtroppende styreleder 

KCA takket dirigenten for ledelsen av årsmøtet.  

 

Deretter ble det 137. Årsmøte erklært for avsluttet kl. 19.31  

 

 

 

 

______________________    ______________________  

Marit Grundseth           Sven Ellefesen 
 
 

 

_____________________________   

Jørgen Stang Heffermehl (Dirigent) 
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