
Forslag til årsmøtet i NYK 2016. 
 Sak. 4. 
 
Forslag 1. Foreslått av Chris Skogen 
Det settes opp dato for frist for å søke nc og NM og at dette blir satt opp 1 mnd før fristen til Norges 
seilforbund. 
 

Forslag 2. Foreslått av Chris Skogen 
Er at årsmøte velger hvilke format nm skal gå i fra år til år  
Eks årsmøte 2016 bestemmer for nm 2017 
2017 bestemmer for 2018 

 
Forslag 3. Foreslått av Lene Seim  
Etter hva jeg forstår, legges det i år opp til kun 2 Norgescuper; nr 1 i Trondheim i mai og nr 2 i september 
under RAN Eintype (som nå også blir NM ?). Jeg ønsker å få med på sakslisten for årsmøtet at dette 
diskuteres slik at et nytt styre evt kan få innspill i det videre arbeidet. Personlig mener jeg at begrepet CUP 
må inneholde minimum 3 regattaer (for å kunne def som cup) Men viktigst er at årets seilsesong slik det 
ser ut nå, er kraftig amputert. 
Om vi ønsker å bygge miljøet i Norge, må vi jobbe hardt for å holde på min. 3 NC /år og bygge videre til 4. I 
fjor ble dessverre østlandsNC`en avlyst, men siden vi er i en byggeprosess, må vi jobbe for å utvide, selv 
om vi ikke fikk mobilisert nok mot denne. Fjoråret var spesielt pga VM og en god ukes seiling der, det er 
viktig å huske på. 
Jeg håper og tror at Y-miljøene vi har i Trondheim og Bergen, samt den pågående revitaliseringen av 
miljøer i Oslofjorden og Kr.sand er gira på å komme i gang med en ny sesong, og jeg oppfordrer disse 2 
miljøene (Oslofjorden og Kr.sand) til å fremme muligheten inn mot egen seilforening om å få en Y-
regatta/NC bakt inn i en av foreningens eksisterende regatter, evt stå som arrangør for en egen. Dette 
håper jeg at det nye styret vil kunne snu seg rundt å jobbe mot for årets sesong (selv om det i teorien er 
langt over tiden). Viktig her er en debatt om hva vi ønsker og forventer av en seilsesong med Ynglingene 
våre. 
 

Forslag 4. Foreslått av Lene Seim 
 
Styret fremlegger Terminlisten for kommende sesong som en del av årsmeldingen siden den inngår i 
arbeidet sittende styret har jobbet frem. 
 

Forslag 5. Foreslått av Lene Seim 
 
Regnskapet presenteres med tilhørende budsjett. Regnskapspostene må i tillegg gjenspeile postene 
oppsatt i tilhørende budsjett for at årsmøtet skal kunne ta stilling til den økonomiske aktiviteten som har 
vært i det året styret legger frem resultater fra. Per nå er regnskapet presentert ved: 
Regnskapet for 2014, 
Regnskapet for 2015, 
Budsjett for 2016. 
Hvor er budsjettet vi skal se årets regnskap opp mot? Ja, vi kan alle finne budsjettet frem via yngling.no, 
men siden budsjett og regnskap hører sammen, må de også fremkomme i årsmøtedokumentene sammen. 
Det jeg etterlyser er mao: 
1: Budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet 2015 sidestilles i samme dokument som regnskapet for 2015. 
2: Regnskapet må også være satt opp med tilsvarende poster som fremkommer på tilhørende budsjett 
som ble vedtatt ved årsmøtet, ellers kommer vi til å bruke masser av tid på å få klargjort og gjennomgått 
de forskjellige postene under selve årsmøtet. 
 
 

Sak 7. Forslag til medlemskontingent for 2017 
Kontingent for 2017 settes som kontingent for 2016. Ingen endring.  


