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Til medlemmer i Tromsø seilforening 

09.02.2017 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tromsø seilforening  

Styret viser til innkalling til årsmøte av 17.01.17. 

Årsmøtet avholdes den 14.02.17 kl 1900 på Løkta i Indre Havn. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkalling og sakliste 

Sak 3: Velge dirigent og referent 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Behandle årsberetning  

 Forslag til vedtak: årsberetningen godkjennes  

Sak 6: Behandle revidert regnskap 

Forslag til vedtak: regnskapet godkjennes  

Sak 7: Behandle forslag og saker 

 7.1: Jollesatsingen 

 Forslag til vedtak: årsmøtet gir tilslutning til styrets vurdering.  

 7.2: Endring i baner Tirsdagsregattaen 

 Forslag til vedtak: regattakomiteen bes fastlegge lettvindsbane som tar hensyn til 

innvendingene i saksframlegget dog slik at det skal være naturlig å samles på Løkta etter 

målgang.         

 7.3: Fellesklasse respitt i Tirsdagsregattaen 

 Forslag til vedtak: regattakomiteen bes utarbeide opplegg for testing av 2-4 regattaer 

som beskrevet i saksframlegget, evt. med puljestarter for båter med nær samme rating 

Sak 8: Fastsette medlemskontingent 

 Forslag til vedtak: medlemskontingenten ble endret i 2016 og endres ikke for 2017.   

Sak 9: Drøfte budsjettforslaget 

Forslag til vedtak: budsjettforslaget er drøftet med merknader i .h.t protokoll  

Sak 10: Valg  

10.1  Styreleder 

10.2 Nestleder 

10.3  Øvrige styremedlemmer 

10.4  Varamedlem 

10.5  Revisor 

10.6  Representanter til ting og møter i organisasjonsledd med representasjonsrett evt. gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene 

10.7 Leder av valgkomiteen 

10.8  Medlem av valgkomite 
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Vedlegg 
- Årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag og saker 

o Jollesatsingen 
o Endring i baner Tirsdagsregattaen 
o Fellesklasse respitt i Tirsdagsregattaen 

- Styrets forslag til budsjett 
- Valgkomiteens innstilling 

 
 
Med vennlig hilsen 
styret i Tromsø seilforening 
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Årsmelding Tromsø Seilforening for 2016 
 

Oganisasjon 

Styre  
Formann: Svein Johnsen  
Nestformann: Helga Kramvik 
Medlemmer: Thor-Magne Jensen og Øyvind Haraune 
Kasserer Kolbjørn Aarø 
Varamedlem: Charlotte Brattberg  
 

Regattakomite 

Leder: Thor-Magne Jensen 
Medlemmer: Alf-Inge Iversen og Vegard Danielsen 

 

Jollegruppe 

Kontaktperson: Øyvind Haraune 
Hovedtrener: Håkon Fotland  

 

Valgkomite 

Trond Otto Johansen og Karina Skredland 

Medlemmer 

Pr. 31.12.16 var det 

9 familemedlemmer 
57 hovedmedlemmer  
4 juniormedlemmer 
------------------------------ 
Sum: 70 medlemmer 

 
Dette er økning på 10 fra forrige år. 

Fokus i styrets arbeid  

Det er avholdt 7 styremøter, møter med jollegruppa, seiligalaget og med Tromsø idrettsråd.  

Styret har behandlet 33 saker vedr. TSF og Løkta. De mest omfattende vedr. TSF redegjøres det kort 

for her.  

Det er behov for gjennomgang av jollesatsingen for å sikre driften. Styret har jobbet med lokalisering 

og organisering og fremmer egen sak for årsmøtet. I prosessen har en vært i kontakt med bl.a. 

grunneiere, sjøsportklubbene og idrettsrådet.   
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I spørsmålet om rettigheter til brygga ved Løkta har styret engasjert Tromsø idrettsråd som 

bindeledd mellom TSF og havnestyret og havnedirektør. Saken er ikke sluttført. TSF er meldt inn som 

part i den pågående områderegulering for Nordbyen. Planarbeidet berører tilgang til Løkta fra 

landsiden og styret har levert innspill til kommunen. 

Etter at TSF vant trekning om plass i Seilsportligaen behandlet styre søknad om dekning av innskudd 

og startkontingent. Satsingen ble evaluert på tampen av sesongen. Konklusjonen er at en satser 

videre i 2017 og foretar ny evaluering etter denne sesongen.    

Regattakomiteen har levert godt gjennomarbeidede opplegg som er drøftet i styret.  Styret har 

drøftet oppleggene for de øvrige arrangementene TSF er involvert i. Framtiden til Troms seilkrets er 

diskutert. TSF har levert innspill til handlingsplanen for Troms idrettskrets og foreslo også kandidat til 

idrettskretsens Ildsjelpris. Foreningas hjemmeside trenger oppdateringer, men vi har ikke hatt 

ressurser til jobben. Styret har forsøkt å bidra at noen i TSF-miljøet kvalifiserer seg til seilmåling og 

klassemåling av båter. Regnskapssystemet TSF har nytt godt av gjennom sin kasserer sies opp og en 

arbeider for å skaffe nytt system anbefalt av NIF/NSF.              

Økonomi 

Nøkkeltall (kr) fra 2016, TSF: 

Inntekter totalt:  121 407, 69  
Kostnader totalt:  94 661, 41 
------------------------------------------------     
Overskudd :  27 540, 49 
------------------------------------------------ 
Egenkapital:  296 850, 49 

  

 Regattakomiteen 

Årets regatta sesong har vært en stor suksess med godt oppmøte på alle arrangementer. Totalt har 

vi hatt ca. 26 båter som har deltatt i en eller annen regatta.  

Tirsdagsregatta: 
Vi har totalt hatt 24 båter som har deltatt på tirsdagene og beste oppmøte var vi 16 båter og 

normalt har vi sjeldent vært under 10 båter. Vi har hatt 4-5 nye båter som har seilet en del. Vi føler 

at vi rir på en bølge med tanke på rekruttering. La oss håpe dette vedvarer. Sesongen har vært av 

den rolige typen med tanke på vær og vind. Vi har tre baner, lang nordlig bane, lang sørlig bane samt 

en avkortet lettvindsbane. Lettvindsbanen har blitt flittig brukt, noe som har medført at vi har klart å 

gjennomføre regattaen og hatt flere hyggelige kvelder på Løkta. 

Topp tre klasse 1 og 2 

 Klasse 1 Klasse 2 

--------------------------------------------  

1: Didi  Marathi 
2: Taz  Timeout 
3: Frøya  Forza 
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Karlsøyregatta: 
Karlsøyregattaen ble avholdt 28 Mai, og det med stil – raskeste båt kom seg i mål på 10 timer 50 

minutter og 20 sekunder, noe som må sies å være en respektabel tid på 60-70 seilte nautiske mil. 

Starten gikk fra Tønsnes klokken 09.30 og før start var det en del bekymringer om at vinden kom til å 

utebli denne gangen også. Men rett før start kom det kraftig NV vind rett ut av Kvaløysundet og 

denne vinden holdt seg forholdsvis bra helt til vi kom helt opp til Nordøst-siden av Reinøya. Her ble 

det lite vind en liten halvtime/time før det fylte på med mer vind. Noen båter valgte å gå med 

klokken og noen mot klokken ved runding av Karlsøya. Hva som var aller best er vel ikke helt klart. 

Vinnerbåten og 3. plass valgte mot klokken, 2. plass valgte med klokken. Etter rundingen av Karlsøya 

var det noen uheldige båter som ble uten vind kloss i land av Reinøya. De som valgte å holde seg litt 

lenger ut gikk det bedre med. Etter Ullsfjorden stod Grøtsundet for tur og her ble det en del kryssing, 

men ikke de verste forholdene. Det ble ikke alt for mange slag siden vinden kom forholdsvis 

gunstig og leggene ble lange og fine. Totalt deltok 9 båter 

De tre øverste plassene gikk til; 
1:  Marathi  
2:  Makaira  
3:  Patos  
 
Premiene for i år ble sponset av Thermo Transit Avd Bø og Skattøra Marina, med henholdsvis 5.000 
kroner og 2.000 kroner.  
 

Shorthanded fredag 19/8: 
Regattaen ble avhold i strålende vær og lite vind på vår eminente lettvindbane. 11 båter deltok. 

Premieutdeling og sosialt samvær på Løkta og noen båter valgte å sove over i båtene. Kun en 

klasseinndeling. 

Topp 3:  
1: Forza 
2: Ada 
3: Taz 

 

Tromsøya rundt Søndag 21/8 
Søndag stilte 8 båter opp, været viste seg fra sin verste og beste side. Når starten gikk fikk vi kraftig 

nord vestlig vind og regn, etter hvert som vi kom over på Sandesundsiden så dabbet vinden av og vi 

fikk motstraum. Dette førte til at noen båter passerte brua 2 ganger :-), men uten den store 

dramatikken.  Noen små-broacher fikk vi også vitne. Da båtene kom seg til mål, ble de møtt med 

strålende solskinn. 

På pallplass ble det som følger  
1: Ada 
2: Makaira 
3: Forza 
 

Tromsøregatta 2016 01/10 
Tromsø regattaen som også teller som klubbmesterskap ble avviklet under varierende forhold lørdag 

1. oktober. P.g.a lite vind ble starten ved Løkta utsatt et kvarter. Etter hvert tok vinden seg opp og 
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det ble godt driv fra Lanes og sydover til runding ved Kraksletta. Vinden holdt seg og alle de 10 

deltagende båtene var i mål innen makstid. 

1: Pax 
2: Frøya 
3: Ada 
 

Andre regattaer i nord Norge 
Vi har i tillegg til dette hatt Tromsøbåter på flere regattaer i Nord Norge. 

Festspillregatta 

Harstadregatta 

Vestfjordregatta 

Tjeldsundregatta 

Senja Rundt 

Nordland Offshore Race 

Jollegruppa 

Året begynte med utpakking og samling for de håpefulle seilerne. Rigging og litt koseseiling første 

dag. Ingen snø som måtte ryddes på Ækre men derimot mye biler som opptar plassen i forbindelse 

med bygging av kontorblokka. Dette ble et problem gjennom hele sesongen. 

Det var 3 skikkelig aktive seilere som flere ganger trente regattaseiling og starter med flaggsignaler. 

Ellers var det endel nybegynnere som var litt mer til og fra på oppmøte. 

Alle 3 jentene som var veldig aktiv i fjor valgte å ikke stille i år på optimist. De var noen ganger på 

Feva. 

Ingen fikk utlevert faktura for jolleleie da det har vært en kommunikasjonssvikt vedr. hvem som 

skulle betale og hvem som bare skulle prøveseile. 

Som vanlig de siste årene er det vanskelig å få foreldre til å stille opp å hjelpe til med rigging av 

båtene, ut- og innpakking. 

På innpakkingen stilte medlemmer av styret i TSF og to til. Dermed ble det ganske mye å gjøre for 

bare noen få. Jollene og utstyret ble i samme operasjon flyttet til lager på Holt p.g.a av varslet riving. 

Det virker som om interessen er dalende og vanskelig å dugnadsbasere. Under seilingen dag fikk 

noen prøvd Optimist under pressedekning og kyndig veiledning. 

Jollegruppa var med og arrangere sommerskoler med Redningsselskapet der en dag var tildelt 

jolleseiling: uke 25  (fredag 23.juni, 21 deltagere), og i uke 33 (tirsdag 16. august, 20 deltagere). Det 

var også planlagt å ha jolleseiling på 4H-leir i Oldervika 27/28. august, men denne ble avlyst pga. 

sterk vind. 

TSF har i løpet av sesongen blitt kontaktet av flere kvalifisert jolletrenere. En har likevel ikke fått til 

en tilstrekkelig organisering omkring disse trenerne til at de har kunnet sett i gang. 
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Seilsportligaen - Tromsø Seilforenings satsing 

TSF ble klar for Norsk Seilsportliga 14. mars 2016. 
Følgende personer har vært med: 

Tommy Hågensen 
Stefan Christensen 
Jaap van Rijckevorse 
Arild Bjørgo 
Vebjørn Kvello Fjeldstad (ungdomsseiler) 
Håvard T. Johansen (ungdomsseiler) 
Håvard Espenes (ungdomsseiler) 

 
Først samling gikk av stabelen 20.-22. mai i Oslo. Her deltok Stefan, Arild, Jaap og Håvard T. 
Johansen. Vi hadde som mål å vise forbedring, ingen DNF og minst en seilas hvor vi ikke kom 
sist. Alle mål ble nådd. Vi endte med 11 poeng og sisteplass av stillende lag. 
 
Andre samling gikk i Sandefjord 24.-26. juni. Dessverre greide vi ikke å skaffe en ungdomsseiler 
til å være med, og vi kunne derfor ikke stille opp. 
 
Tredje samling var i Stavanger den 20.-21. august. Her deltok Stefan, Jaap, Tommy og Vebjørn. 
Vi hadde som mål å slå Bodø Seilforening og vise at vi har noe i Seilsportligaen å gjøre. Det 
startet litt treigt med noen dårlige plasseringer, men vi forbedret oss godt og fikk med oss en 
førsteplass og tre andreplasser av totalt 13 race. Vi fikk 35 poeng og endte på en 9. Plass. 
Målene ble oppnådd. 
 
Fjerde og siste samling var På Askøy utenfor Bergen den 3.-4. September, og laget bestod av 
Stefan, Arild, Jaap og Håvard Espenes. Vi hadde som mål å greie en god nok plassering for å 
unngå å måtte seile kvalifisering for deltakelse i 2017. Beste plassering var en 2. plass, og vi 
endte på en 13. plass rett over Bodø, men dessverre ikke godt nok til å greie å sikre plassen 
vår. 
 
Hadde vi kunnet stille et lag i Sandefjord burde vi ha greid å berge plassen. 

Troms seilkrets 

Det har ikke vært noen arrangementer i regi av seilkretsen.  

TSF tok initiativ til en debatt om revitalisering av kretsen. Det har ikke kommet noe respons på dette. 

NSF er inne i en prosess vedr. kretsstrukturen, men det er ikke registrert nye konkrete forslag i 2016.   

Håkon Fotland har i en årrekke har vært knyttet til seilkretsens bankkonti og ønsker å tre ut av 

denne rollen. Inntil kretsens framtid er avklart har vi foreslått at Harstad eller Senja SF påtar seg 

rollen.     

40 års jubileumsfest  

Jubileumsfesten ble kombinert med årsfest og avholdt på Løkta 1/10. Det ble en flott gjennomgang 

av TSF sin historie fra stiftelen i 1976 og fram til i dag. Prosessen med etablering av klubbhuset 

Løkta på nordre jeté ble også belyst. Presentasjonen var ved Kolbjørn, Jorunn Tunby, Noralf 

Andersen og Anton Borch. Det ble servert nydelig hjemmelaget sjømat, kaker, m.m. Av pensjonert 
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optiker Noralf Andersen mottok TSF en sekstant som jubileumsgave. Takk til festkomiteen for flott 

gjennomført arrangement.  

Seilingens dag 

Seilingens dag ble arrangert på Åkre, 4 joller var på vannet og 4 kjølbåter stilte. Oppmøtet var 

mindre enn forventet. PR og organiseringen av arrangementet må bedres.  

Seilkurs  

Kurset var todelt med teori 23/5 og seiling 25-26/5. Det var 16 påmeldte. Thor-Magne, Ken og 

Charlotte underviste. Patos, Rebell, Timeout, Frøya og Didi ble brukt under seildelen. Det var gode 

tilbakemeldinger på kurset og flere kursdeltagere ble med på etterfølgende regattaer. 

Sommerskole for barn 

Se omtale under jollegruppa.  

 Temakvelder og seilcaféer 

Det er i perioden arrangert temakvelder/seilcafeer med tema kappseilingsregler, erfaringer etter 

regattasesongen, turseiling Nord-Norge og Svalbard og første del i serie på 3 om å seile jorda rundt.  

Det er i tillegg annonsert sammenkomster uten spesifikt tema. Oppmøtet har jevnt over vært bra. 

(Fra ca. 10 til 40) 
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Årsmøte sak 7.1 /2017  

 

Jolleseiling i Tromsø seilforening 
 

Bakgrunn 
Det har de siste årene vist seg vanskelig å få en tilstrekkelig robust og stabil drift av hele TSFs tilbud 

på Optimist og Feva joller1. Antall unge seilere i Feva-klassen har vært lav de siste årene. I Optimist 

har det vært jevnt større pågang. Uten jolletrener Håkon Fotland som i en årrekke har gjort en 

formidabel innsats ville satsingen ikke vært mulig. Foreldre og TSF medlemmer har i tillegg bidratt 

med viktig dugnadsinnsats. 

Jollegruppa disponerer ei isolert bu på hjul, en utstyrskonteiner, 10 optimistjoller m/utstyr, 4 

fevajoller m/utstyr, to følgejoller m/motor og diverse utstyr og rekvisita. For vinterlagring har vi de 

siste åra vederlagsfritt disponert en garasje eid av Norgesgruppen. Denne flyttet vi ut av i okt. 16 

etter varsel om riving.  

 

Styrets vurdering: 

TSF bør videreføre jollesatsingen med en utvidet målsetting. Organiseringen av aktiviteten må styrkes 

og det må drives målrettet PR for tilbudet. Det må rekrutteres trenere for å sikre bredde og 

kontinuitet i arbeidet. En må forvente å betale trenere. Driftsomfanget bør tilpasses etterspørselen i 

målgruppene og lokalisering må avklares.  

Styret ønsker årsmøtes innspill og synspunkter.  

 

Målsetting  
1. Jolleaktiviteten skal gi barn og ungdom tilbud om å lære å seile.  

2. For viderekommende som ønsker å delta i kappseiling skal det gis tilpassede tilbud i både 

Optimist- og Fevaklassene 

3. For ungdom som ønsker å ta steget fra Feva til kappseiling i kjølbåt skal TSF etterstrebe å gi 

et adekvat tilbud  

 

Organisering   
Jollegruppa foreslås organisert med  

Leder:   velges av årsmøtet 

Medlem:  velges av styret i TSF 

Medlem:   velges blant jolletrenerne 

 

                                                           
1 Anbefalte aldersklasser: Optimist fra 7-15 år, Feva 13 år og oppover  
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Gruppeleder har overordnet ansvar for at aktiviteten foregår innenfor gjeldende rammer. 

Jolleaktiviteten skal være identifiserbar i TSFs regnskap og gruppeleder er ansvarlig for at det 

utarbeides et forslag til aktivitetsplan og budsjett for jollegruppa i samarbeid med TSFs styre. 

Budsjettet framlegges for årsmøtet og skal synliggjøre planlagt drift og særlige tiltak jollegruppa 

ønsker gjennomført. Gruppeleder rapporterer til TSFs styre.  

Medlem valgt av styret bør tillegges arbeid med å sørge for nødvendig praktisk bistand (dugnader og 

lignende) til hver aktivitetsdag.  

Medlem valgt av jolletrenerne bør tillegges oppgaver knyttet til mål, innhold og plan for 

gjennomføring av aktivitetene. Repr. for jolletrenerne bør være i dialog med 

kjølbåtmiljøet/seilligalaget vedr. overgang fra jolle til kjølbåt.     

Tilpasning av drift  
Frafallet av ungdom innen seiling er en utfordring for TSF. Det for tiden voksende kjølbåt-miljøet 

rekrutterer få seilere fra TSFs egen jollegruppe. TSF har lag i Seilsportligaen. Laget ønsker at 

minimum 3 ungdommer under 22 år er med i lagets mannskapspool.  

TSF har fått løfte om inntil videre å kunne bruke Åkrestranda som lokasjon for jolleseiling. I år leier vi 

midlertid lager. Det faktum at TSF ikke rår over eget sted å drive aktiviteten fra gjør driften mer 

utfordrende og sårbar. For å forsvare videre drift er det behov for å tilpasse driften til en mer spisset 

målsetting, TSFs økonomi og realistisk dugnadsinnsats.       

Følgende tiltak foreslås: 

 Antall aktive Feva-joller m/utstyr reduseres fra 4 til 3 

 Antall aktive Optimistjoller m/utstyr reduseres fra 10 til 6 

 Antall aktive følgebåtene m/motor reduseres fra 2 til 1 dersom dette er sikkerhetsmessig 

forsvarlig 

 Unødig utstyr tas ut av aktiv bruk. Ødelagt utstyr leveres i avfallsmottak   

 Jollebua beholdes og vurderes tilrettelagt for mer lagring dersom utstyrskonteineren må 

avhendes 

Båter og utstyr som tas ut av aktiv bruk settes på lager inntil videre.   

Lokalisering 
Prosjektet Idrettsbyen Tromsø jobbet med  ideen om et felles Sjøsportsenter ved Åkrestranda. Man 

erkjenner nå at dette ikke er realistisk.  Styret har undersøkt flere lokaliteter for jolleseiling og 

konsultert brettseilerklubben og havpadleklubben som begge har utvidet /har planer om å utvide 

sine anlegg. Styret anbefaler at det jobbes videre med fyllingen nord for UNN sitt anlegg i 

Åsgårdfjæra som en langsiktig løsning. 

På kort sikt bør TSF arbeide for en samarbeidsavtale med UNN med sikte på tilgang til å bruke deler 

av UNNs anlegg  «Åsgård-naustet» til jolleseiling. Området er godt egnet for jolleseiling p.g.a moloen 

mot syd, avstanden til hovedlei og gode vindforhold. En samarbeidsavtale vil naturlige inneholde 

motytelser.   

Lykkes en ikke vil det trolig være mulig å drive fra Åkrestranda i 2017 hvis ikke lengre.           



Sak til årsmøte i Tromsø seilforening 
ENDRING I BANER TIRSDAGSREGATTAEN 
 
Forslagsstiller: Gjert-Henrik Vedeler 
 
De fleste av seilforeningens tirsdagsregattaer blir avviklet med lite vind. Regattakomitéen og 
startbåten har vært flinke til å tilpasse dagens bane etter værforholdene, som har resultert i mange 
tirsdager med forkortet bane. Vel og bra det. Men banen med runding bøye ved Solligården blitt 
forholdsvis lite utfordrende. På sørlig vind er det ingen krysslegger. Når man så kommer opp i 
Tromsøsundet er det stor sjanse for at vinden «dør helt ut». Det så vi flere eksempler på i 2016. 
 
Forslag:   
Det opprettes en ny «kort bane» som innebærer start og mål mellom grønn stake ved Lanesgrunn og 
trefotstaken. Banen seiles én –eller to ganger (to rundinger grønn stake) avhengig av vindforholdene 
ved start. Er det vind nok kan den også seiles med 2 starter. 
 

Sørlig vind: 

 
 

Nordavind: 

 

 
Disse banene kan oppleves som teknisk krevende for mannskapet, men dermed også utfordrende på 
en positiv måte. Og så kommer alle i mål! 
 
 
 
 
 



Sak til årsmøte i Tromsø seilforening 
FELLESKLASSE RESPITT TIRSDAGSREGATTAEN 
 
Forslagsstiller: Gjert-Henrik Vedeler, TAZ. 
 
 
Det er en gledelig økning i antall båter og i medlemmenes engasjement under tirsdagsregattaene. 
Men det er fortsatt et faktum at det tidvis dessverre stiller få båter til start. Vi bør vurdere å variere 
eller endre seilingsbestemmelsene slik at vi kan tilby ha starter hvor alle båter kan konkurrere i 
samme klasse.  
 
Ved felles start bør det vurderes å benytte et system for respittstart. Det innebærer at man ut i fra 
dagens værforhold estimerer hvor lang tid båtene vil bruke rundt en bane. Båten med lavest NOR- 
rating starter først og den med høyest NOR-rating starter sist. Målsettingen er at alle båter i teorien 
skal gå i mål samtidig. Starttidene settes opp på forhånd og er f.eks. kategorisert i 3 startlister ut i fra 
ulike vindforhold. Startbåten avgjør hvilken startliste (tidspunkt) som skal benyttes. Når alle båter er i 
mål (eller DNF) brukes NOR-ratingen for utregning av endelig resultat. 
 
På denne måten får vi gleden av å konkurrere med alle båter og forhåpentligvis er alle i mål nesten 
samtidig. 
 
 
Forslag:  
Årsmøte ønsker at regattakomitéen innfører tirsdagsregattaer med fellesstart mellom klasse 1 og 2 
etter prinsippet om respittstart som beskrevet over. Dette testes ut i 2017-sesongen og benyttes på 
«Lang sørlig» bane. Ordningen bør benyttes 2-4 ganger i løpet av sesongen 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valgkomiteens innstilling av styre til Tromsø Seilforenings årsmøte 
14.02.17. 
 

Leder: Svein Johnsen 

 

Nestleder: John Wiesener 

 

Kasserer: Kobjørn Aarø 

 

Vara: Charlotte Brattberg 

 

Styremedlem jolle og styremedlem regatta er ikke på valg. 

 

Valgkomite: 

Stefan Christensen 

Kirsten Marienhagen 

 

 

Med vennlig hilsen valgkomiteen: 

Trond Johansen og Karina Skreland 

 


