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Alle seilere
Styret i NORLYS
Klage på LYS-tall

Vi er nå gjennom den første sesongen med LYS-målebrev utstedt av NORLYS.
Vi har hatt noen innkjøringsproblemer, men systemet har siden sensommeren
vært stabilt operativt.
Pt er det 1114 som har betalt og har gyldig LYS-målebrev, men det er
fremdeles mange (over 100 seilere) som har startet i LYS-regatter i 2004 uten å
ha gyldig LYS-målebrev. Disse bes om å ordne opp i forholdet, ved å betale
LYS-målebrevet på www.seiling.org ”Mitt LYS bevis”. Vi vil også se på
foreningenes resultatlister og kontakte sene betalere. Det er en forutsetning for
å få LYS-målebrev i 2005 at de som har deltatt i LYS-seilaser i 2004 har betalt
for 2004.
Vi har alltid noen båteiere som har meninger om LYS-tallet på sin eller andres
båter. I 2004 har vi bare fått noen få klager til behandling, men vi regner med at
det kanskje er noen flere som har meninger de vil fremkomme med til LYSkomiteen, som er ansvarlig for behandling av klager.
For å effektivisere og spesielt for å behandle eventuelle flere klager på samme
båttype samtidig oppfordrer vi seilere som ønsker å innlevere klage om å gjøre
dette innen utgangen av november, slik at klager kan behandles samlet av LYSkomiteen i løpet av desember. LYS-komiteens arbeid vi bli dokumentert.
Alle klager må påtegnes av foreningens LYS-kontakt. Dersom foreningen ikke
har etablert slik LYS-kontakt må dere kontakte foreningen slik at de utnevner
slik LYS-kontakt og rapporterer den inn til NORLYS.
Det er ingenting i veien for at foreninger slår seg sammen og benytter samme
LYS-kontakt dersom de ønsker dette.
Skjema og ”regler” for innlevering av klager på LYS-tallet finner du på
www.norlys.org.
For neste sesong er det mulig å innlevere klage på LYS-målebrevet, LYS-tallet
på et hvert tidspunkt, og LYS-komiteen vil deretter behandle de fortløpende på
LYS-komitemøter i løpet av året.
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