
REFERAT FRA STYREMØTE I 12,5 KVM KLASSEKLUBB 
 
Tid:  30.9.2010 kl. 1900 
Sted:  Videomøte 
 
Til stede: Marius Maaseide 
  Christer Tønnessen 
  Asbjørn Østerholt 
  Kristian Haajem 
  Nils L. Skjong 

Arnt Kamperud 
 
Forfall:  Nils Juell 
  Christian Axelsen 
 
Sak 01.10  Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 02.10  Konstituering 
 
Vedtak:  Sekretær: Arnt Kamperud 
  Kasserer: Christer Tønnessen 
  Web-sider: Christer Tønnessen og Marius Maaseide 
  Medlems- og e-postlister: Christer Tønnessen og Marius Maaseide 
 
 
Sak 03.10  Tidspunkt for NM 12,5 kvm krysser i 2011  

 
Risør seilforening (RS) og Ålesunds seilforening (ÅS) har byttet på å arrangere NM for 12,5 
kvm krysser. I 2010 ble NM avviklet i Risør, slik at det er Ålesund som står for tur neste år. I 
2011 skal ÅS arrangere VM for 2,4 mR klassen og tidspunktet for det arrangementet er 12. – 
20.8.2011 (www.24.worlds.org). ÅS er innstilt på å arrangere NM 12,5 kvm krysser i 2011, 
men har tatt opp spørsmål om å flytte tidspunktet og foreslår 24. – 25.6.2011. Om en ikke 
ønsker å endre tidspunktet for NM 12,5 kvm krysser, mener ÅS at det er et alternativ å 
anmode RS om å arrangere også i 2011, men da må en forvente tilnærmet ingen deltakelse 
av seilere fra ÅS. 
 
Vedtak:  Styret anbefaler enstemmig at NM 12,5 kvm krysser arrangeres i Ålesund av 

ÅS 24.-25.6.2011. 
 
 
Sak 04.10  Evaluering av NM 12,5 kvm krysser 2010 i Risør  
 
Regattaavviklingen på sjøen var imponerende bra med perfekte baner og startlinjer. De 
sosiale arrangementene var også bra med god mat og hyggelig stemning. At den delen av 
arrangementet var satt bort til profesjonelle aktører, hevet kanskje prisen noe, men ingen 
hadde merknader til det. 
 
RS sine representanter i styret ba om synspunkter på å ha de sosiale arrangementene i byen 
og ikke på Finnøya. I ordvekslingen som fulgte mente noen at det kunne være et pluss å få 
synliggjort NM-arrangementet i byen. Det kom ikke fram noen sterke synspunkter for verken 
den ene eller andre plasseringen av den sosiale delen. 
 
Tidsplanen for arrangementet syntes noe stram og plasseringen av årsmøtet for 
klasseklubben må vurderes ift. de kommende NM. 
 
Havnefasilitetene var bra, men det sviktet litt da det ikke var kran tilgjengelig for å ta opp 
båtene til deltakerne fra Ålesund da arrangementet var slutt. 
 
Vedtak: Synspunktene på arrangementet tas t.e. 
 



 
Sak 05.10  Nybygget ”C-240”  
 
Det har i etterkant av årsmøtet 14.8.2010 blitt reist en diskusjon om vedtaket som ble gjort i 
forhold til båten som omtales som Nybygget ”C-240”. Diskusjonen går på to forhold. Det ene 
er om det er et lovlig fattet vedtak i henhold til Klasseklubben vedtekter. Det andre gjelder 
selve vedtakets ordlyd om at det ”gis evigvarende dispensasjon” og om det i realiteten betyr 
at båten er godkjent.  
 
Det er ikke registrert noen reaksjoner på at båten fikk dispensasjon for å kunne delta i NM for 
eksempel på et års basis, men ”evigvarende” har satt sinnene i bevegelse. Nybygget ”C-240” 
har vært et diskusjonstema også tidligere og det er beklagelig at saken ikke er blitt løst 
tidligere. 
 
Styret i Klasseklubben vil gå grundig inn i saken før en gjøre noen vedtak i forhold til de 
innsigelser som har kommet mot behandlingen av denne saken på årsmøtet 2010. Styret 
mener også at det nå er viktig at alle parter avventer styrets videre behandling av denne 
saken og at det ikke ”bæres mer ved til bålet” i mellomtida. 
 
Vedtak: - spørsmålet om det var formelt korrekt å behandle saken om dispensasjon på 

årsmøtet 14.8.2010, må avklares først 
  - saken tas opp igjen på neste styremøte. 
 
 
Sak 06.10  Endringer av de tekniske vedtektene  
 
Det ble lagt fram følgende forslag til prosess: 

1. Teknisk utvalg leverer et ferdig forslag til endringer/tilføyninger av de tekniske 
vedtektene til neste styremøte. 

2. Etter styrets godkjenning, sendes forslaget ut til høring til samtlige båteiere. 
3. Når høringsperioden er over, setter styret opp det endelige forslaget til endringer. 
4. Endelig forslag til endringer sendes til båteierne, samt informasjon om periode for 

uravstemning. 
5. Tidsplan: 

- 1.11.2010  Forslag fra teknisk utvalg til styret 
- 15.11.2010  Forslag sendes til høring 
- 15.12.2010  Høringsperioden avsluttes 
- 1.2.2011  Endelig forslag til endringer skal foreligge 
- 15.2.-1.3.2011 Uravstemning 

 
Fram til tidspunktet for uravstemningen, vil en undersøke mulighetene for å kunne 
gjennomføre den elektronisk. 
 
Vedtak: Tidsplanen for arbeidet enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 07.10  Vedtektene til klasseklubben  
 
Forslaget om å endre Klasseklubbens vedtekter på punktet om uravstemning ved endring av 
de tekniske vedtektene, ble avvist behandlet av årsmøtet 14.8.2010. 
 
Det er enighet i styret om at vedtektene på dette punktet kan synes vel byråkratiske med 
krav om uravstemning og alt det fører med seg. Samtidig bør endringer av noe så viktig som 
de tekniske vedtektene involvere klassens medlemmer og bare kunne vedtas ved et 
kvalifisert flertall for eksempel krav om at minst 2/3 må stemme for.  
 
Det ble også diskutert behov for å utarbeide ei prosedyre for endringer av de tekniske 
vedtektene  jf. foregående sak og den prosessen det er lagt opp til der. Om det er behov for 
å endre kravet om uravstemning, ønsker en å avvente å ta stilling til og først se om det enkelt 
kan legges til rette for elektronisk avstemming og i tilfelle hvilke erfaringer en gjør jf. 
foregående sak i dette referatet. 
 



Vedtak: - eventuelle forslag til endringer i Klasseklubbens vedtekter fremmes i tilfelle 
for årsmøtet i 2011. 

 
Sak 08.10  Referatene fra styremøtene på nett  
 
Det ble tatt opp spørsmål om referatene fra styremøtene i Klasseklubben burde gjøres 
tilgjengelig for medlemmene på nett. 
 
Vedtak:  Referatene fra styremøtene legges ut på nett. 
 
        __________________ 
   
 
Neste styremøte: Torsdag 4.11.2010 kl. 1900. 
 
Styremøtet ble hevet kl. 2015. 
 
 
 
_____________________ 
Arnt Kamperud 
sekretær 


