Sakliste til Årsmøtet i Norsk Ynglingklubb 2017 den 28. mars kl 18:00, Studentsenteret, UiB,
(webmulighet for miljøer i andre deler av landet via «appear.in» NB: Romkode oppgis på forespørsel,
møtet begynner presis og det vil ikke gis support etter kl 18:00)
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Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen.
Behandle årsmeldingen og vurdere styrets arbeid
Behandle forslag til ny rankingmodell for 2017.
Styrets forslag: Sak A
Behandle terminlisten 2017
Ta stilling til ønsket NM-modell 2018
Behandle «Prosjektgruppe for Norsk Ynglingklubbs 50-års Jubileum 2018»
Styrets forslag: Sak B
Behandle regnskapet for 2016 i revidert stand.
Behandle budsjett 2017
Styrets innstilling: se forslag til budsjett 2017
Behandle forslag C-G
Vedta NYKs budsjett for 2017
Fastsette medlemskontingenten for 2018
Styrets innstilling: Beholde uendret som 2015/16/17.
Behandle forslag: Sak H
Behandle sak I: Medlemsregister
Behandle sak J: NYKs organisasjonsplan: Kommunikasjonsansvarlig
Valg: Fremlegg av valgkomiteens innstilling; Vedlegg D
a. Valg av styre- og varamedlemmer.
b. Valg av styreleder
c. Valg av revisor

Vel møtt –

VEDLEGG C til sakslisten Årsmøtet i Norsk Ynglingklubb 2017
Sak A v Styret: Forslag til ny rankingmodell (basert på 80- og 90-tallets Ynglingranking)
Sak B v Styret: NYKs 50-års Jubileum
Ifbm jubileet bør det opprettes en prosjektgruppe for strategisk og operativ planlegging. NYK er den
aller første Ynglingklubben som ble etablert og jubileet kan/bør tenkes som en internasjonal
markering. Spørsmål som: skal vi holde jubileet i norsk farvann, skal vi jobbe for at det legges til
Gardasjøen, - seilmekkaens innsjø, kan være noe av det gruppen vil jobbe med.
Sak C v Silje Christine Fløysand. Gjøre reisestøttebeløp mer forutsigbart.
«Bakgrunn: for 2016 kunne ikke båtene få svar før etter sesongslutt hvor mye de fikk i reisestøtte,
dette er lite forutsigbart da reisestøtte kan ha en betydning for deltagelse.
Forslag: Fastsette totalbeløp for hver regatta som utløser reisestøtte før sesong, som da fordeles på
antall søkere med maksbeløp per båt, f.eks. søknadsfrist 1 uke før arr. startdato. Hvis f.eks 10000 kan
brukes til NM med maksbeløp 1500 per båt og det er 5 søkere får disse 1500 kr hver. Da kan man få
svar før arr.start hvilket beløp man får i stedet for å vente til slutten av året».
Sak D v Jan Rune Hopland: Budsjett 2017: Reisestøtte
«Reisestøtte kr. 15.000,- fordelt likt på de båter som reiser til VM 2017.»
Sak E v Jan Rune Hopland: Representasjon under VM
«Støtte presentasjon av Norge under National Party Yngling VM 2017 i Sneekermeer i Holland kr.
5.000,- til diverse norsk mat og drikke.»
Sak F v Styret: Reisestøtte NYKs representat til IYA
Reisestøtte til NYKs representant til IYA ifbm YOWC kr 1000,- inkluderes i reisestøtte-potten.
Sak G v Styret: Endring Budsjettpost
Endre post «Profilering og rekruttering til "Seilerutvikling og rekruttering" og slik tilrettelegge for
søkbare midler slik at Ynglingmiljøene kan planlegge og iverksette utviklingsprosjekter for regionene
som kan komme alle Y-seilerne/NYKmedlemmene til gode. Søknadsbehandling innen april.
Sak H v Kenneth Buvik: Kontingent NYK
Innføre ny medlemskategori:
100 kr for studentmedlemskap
Sak I v Silje Christine Fløysand. Medlemsregister
«Kan vi få ut medlemsregister og båteierliste på websiden? Lettere å nå ut til potensielle
Ynglingseilere hvis vi har en oversikt som alle kan se og benytte.»
Sak J v Styret: Forsterkning av organisasjonsteamet: Kommunikasjon
Det er et absolutt behov for å avlaste styreleder i arbeidet. Styret foreslår at det utnevnes en
kommunikasjonsansvarlig som ikke er en del av styregruppen, fritatt møtevirksomhet men med
møterett, KA mottar stoff fra styret som omsettes til ulike kommunikasjonsformer (yngling.no/ fb/
twitter/ div.profilering etc.) Kommunikasjonsansvarlige må ha kompetanse og særlig interesse for
feltet.

VEDLEGG D Valgkomiteens innstilling
Til
Fra
Dato
Sak

Styret i NYK
Valgkomiteen v/Claus
4. mars, 2017
Innstilling fra valgkomiteen

Viser til årsmøtevedtaket om å opprette valgkomite for årsmøte 2017 i NYK.
Komiteen har så langt klart å mønstre fire kandidater til styret 2017 – 2018.
Dette er (i alfabetisk rekkefølge):
Rimmert Cage

Trondheim Seilforening

Joachim

Lowsow

Sjøkrigsskolen Seilforening

Øyvind

Pedersen

Trondheim Seilforening

Ronny

Rognhaugen Christiansand Seilforening

Kommentarer til listen:
Lene Seim har stilt sin plass til disposisjon og ønsker ikke gjenvalg.
Askøy Seilforening har ingen kandidat til styret. Dette kan ordnes med benkeforslag.
Det er ingen kvinnelig kandidat til styret. Dette bør ordnes med benkeforslag.
Årsmøtet velger leder for det nye styret. Ny leder velges blant kandidatene eller via benkeforslag.
På vegne av komiteen.
Claus Gladyszak

