Årsmøte i NOR Rating 23. november 2016
Referent: Endre Steinbru
1 Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent
2 Valg av dirigent
Som dirigent ble Sverre Ellingsen valgt ved akklamasjon
3 Valg av to til å undertegne protokollen
Til å undertegne protokollen ble valgt Sven Ellefsen og Olav Taraldsen.
4 Status vedrørende forholdet til NORC og regler for avholdelse av NM for NOR Rating
Det er viktig å avklarte i god tid hvilke båter som kan delta i et NM.
Reglene må være klare for hvilke scorings-opsjoner som er tilgjengelig og hvordan det kunngjøres
for deltakerne.
5 Forholdet til ORC, regler for ORC Club og NOR Rating regler
Vi vil se på mulighetene for å bruke triple number-scoring i spesielle regattaer, men for
klubbregattaer og onsdagsregattaer er OSN å foretrekke, det er enkelt, seilerne vet hele tiden
hvordan de ligger an. Vi har dessuten OSN tallet for shorthanded og for seiling uten spinnaker.
Retningslinjene er enkelhet og rettferdighet.
6 Årsberetning 2015/2016
Under behandlingen av årsberetningen ble kostnadene til klasseklubben satt under lupen.
Årsberetningen ble godkjent.
7 Regnskap for 2015 i revidert stand og status for økonomi 2016
Kostnadene har vært større en inntektene. Dette har medført at egenkapitalen nå er lav, og bør
styrkes. Styret skal se på kostnadskomponentene og inntektene. Inntektene er kun medlemsavgift,
som vil bli oppjustert. Av utgifter er først og fremst regnskapet, som i dag er en leiet tjeneste. Andre
store komponenter er servicedesken, og driften av databasene. Årsmøtet gir styret i oppdrag å
vurdere dette og avslutte regnskapsavtalen med NIF Regnskap.
8 Innkomne forslag
Årsmøtet hadde fått inn to forslag:
Forslag 1:
NORC’s organisasjon og formål innlemmes i NOR Rating. I praksis vil dette si at NOR Rating
klasseklubb utvides, slik at man fra 2017 får ansvar for å vedlikeholde måleregler og regelverk for
all respittseiling med kjølbåt i Norge.
Styret i NOR Rating utvides med en person med ansvar for respittseiling i henhold til ORCi.

Det opprettes et eget utvalg som har ansvar for ORCi i NOR Rating.
NOR Rating klasseklubb får ansvar for å sikre at NM i respittseiling arrangeres.
Forslaget ble vedtatt med endring
Forslag 2 Endring av lovene:
Lovene endres slik:
§ 3 Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og holdes 2. halvår minst én gang hvert annet år,
senest 1.desember
§ 6 Klubbens styre
Klubben ledes av et styre som består av leder samt fire medlemmer. Leder velges for to år av
gangen. Styremedlemmene velges for fire år av gangen.
§ 11 Regnskapsår
Regnskapsåret regnes fra 1. november til 31. oktober. Dette gjelder fra og med regnskapsåret 2016.
Dvs at regnskapsåret 2016 bare blir 10 måneder.
Forslaget ble vedtatt.
9 Vedta budsjett og handlingsplan for neste 2-års periode
Budsjett og handlingsplanen ble vedtatt
10 Valg av styreleder
Sverre Ellingsen ble valt til leder for to nye år.
11 Valg av styremedlemmer som er på valg
Rune Terje Hjertaas går ut av styret.
Thomas Nilsson ble valgt inn ny for to år.
Stig Gard Paulsen ble valgt til styremedlem for fire år.
12 Valg av 2 revisorer (kontrollkomite)
Som revisorer ble valgt Rune og Sven Ellefsen
13 Valg av valgkomitè
Som valgkomitè ble valgt Pål Terje Christensen og Tor Kjell Pedersen
14 Valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til
å gjøre slik utnevning.
Styret ble gitt fullmakt til slik utnevning.
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