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Styret Halden Seilforening 2015 
 
Styreleder	   Per	  Forsstrøm	  
Nestleder	  	   Rune	  Adolfsen	  
Kasserer	   Ingunn	  Larsen	  
Sekretær	   Theo	  Schewe	  	  	  	  	  	  	  	  
Styremedlem	   Knut	  Adolfsen	  	  	  	  	  
1.	  Varamann	   Dag	  Strøm-‐Rasmussen	  	  	  	  	  
2.	  Varamann	   Morten	  Holm	  
	  
Komitéer	  2015	  
	  
Arrangementskomité	  	  	  	   Knut	  Adolfsen	  	  	  
	  
	  
	  
Ungdomsgruppe	  

Morten	  Holm	  
Tom	  Olausen	  
	  
Ikke	  valgt	  

	  
Utdanningskontakt	  	  

	  
Per	  Forsstrøm	  

	  
Revisorer	  

	  
Jon-‐Kjell	  Trengereid	  	  	  	  	  
Svein	  Nøvik	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Valgkomité	  

	  
Morten	  Heli-‐Hansen	  
Tom	  Olaussen	  
Morten	  Holm	  

	  
	  
Regattakomité	  

	  
	  
Trond	  Forsstrøm	  	  
Per	  Forsstrøm	  	  
Knut	  Adolfsen	  
Rune	  Adolfsen	  
	  

Opplagskomité	   Per	  Forsstrøm	  
Theo	  Schewe	  
Jørn	  Svenningsen	  
	  

	  
Styret avholdt i 2015 seks 
styremøter:  
 
22. januar 2015 
5. mars 2015 
5. mai 2015 
18. august 2015 
22. oktober 2015 
1. desember 2015 
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Aktiviteter	  
	  
Halden Seilforening arrangerte 2 regattaer på Iddefjorden i 2015. 
Unionrace Thon Hotel gikk 22. August. 18 båter deltok, 4 stk fra Halden Seilforening. 
Klubbbregatta ble arrangert  19 september i fantastisk høstvær, men kanskje litt mindre vind 
enn ønsket. Avslutningen ble bra da vinden kom ca kl 14:30. 
Trond Forsstrøm i Frida ble igjen klubbmester. Det deltok totalt 5 båter i seilasen. 

 
Pinseseilasen 
Det ble meget dårlig oppslutning om pinseseilasen i 2015. 

Onsdagsregatta  
Klubbens tradisjonsrike regattaserie i Strömstad «Onsdagsregatta» opplevde en ytterligere 
nedgang i deltakende båter. Det ble ikke registrert resultater for 2015. 

 
Temakvelder/medlemsmøter / årsmøtet 
 
Årsmøte 2015 
  
Årsmøtet 2015 ble avholdt på Jeger og Fiskeforeningens hytte.  
8 medlemmer deltok. 
Årsberetning, regnskap 2014, budsjett 2015 og alle forslag ble godkjent/vedtatt uten 
innvendinger.  
Per Forsstrøm ble gjenvalgt som leder og øvrige sittende styre ble gjenvalgt: Rune Adolfsen 
som ny nestleder, Ingunn Larsen som kasserer, Theo Schewe som sekretær og Knut Adolfsen 
som styremedlem. 
 
Deltagere på årsmøtet og ca 10 til gikk på Mac Thors og spiste. Det var en hyggelig og sosial 
avslutning. 
 
Opplagskomiteen – opplagsplasser - annet 
 
Seilforeningen disponerer 24 opplagsplasser hos Saugbrugs Båtforening i Eskeviken, og alle 
plassene er i bruk. Både listen over de som får disponere opplagsplass og over de som står på 
ventelisten, er lagt ut på foreningens webside. Det er pr 26.01.16  syv medlemmer på 
venteliste for opplagsplass i Eskeviken. 
 
Påmelding til fastlagte opptaks- og uttaksdato gjøres på nettsiden, med forskuddsbetaling. 
Dette er en ordning som har fungert meget tilfredsstillende. 
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Kommende to uttak er i år bestemt til  

1) 19.03.2016 (hvis isen ar gått) og 
2) 16.04.2016 

 

Sponsorer 
 
Nettside 
Nettsidene våre www.haldenseilforening.net besøkes flittig av medlemmer og mange venner. 
Nyheter, bilder, informasjon med mer legges ut fortløpende. 
 

 
 
Medlemskap i Halden Seilforening 2015  
betalt pr. 31.12.2015 
Enkeltmedlemskap:   46 

Familiemedlemskap:   21 
Æresmedlem:    2 

Totalt     69       
Støttemedlem   0 

5 nye medlemmer. 5 medlemmer utmeldt.     

 
Eiendeler og Regnskap 2015  

- se vedlegg! 
 
Valgkomiteen forslag 

- legges frem og vedtas på årsmøtet i sammenheng med diskusjon av videre drift av 
foreningen. 

 
Forslag til kontingent 20156 

- legges frem og vedtas på årsmøtet 
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Forslag til budsjett 2016 
- legges frem og vedtas på årsmøtet 

 
 
Halden, 11. mars 2016 
Theo Schewe     Per Forsstrøm 

Sekretær     Leder 
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