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Årsmelding
Ved utgangen av 2020 hadde Åsane Seilforening 82 medlemmer, økning på 6,5% i
forhold til 2019. Økning i medlemsmasse er i stor grad organisk vekst fra
sommerseilskoler og bekjente av eksisterende medlemmer. Vi har ikke gjennomført
rekrutteringshelger i 2019 grunnet COVID19 retningslinjer mtp avstand.

Det er et sterkt fokus i seilsporten og idrett generelt å rekruttere flere jenter/kvinner til
idretten. I Åsane Seilforening har vi en 20/80 fordeling jenter/kvinner vs gutter/menn,
dette er noe vi ønsker å gjøre noe med både i medlemsmasse, aktive seilere og
representanter i styret. Det er et krav om minimum 40% kvinner i styret, vi er i dag 16%.

Positivt er at vi har fått i gang brettmiljøet igjen hvor det er overvekt av jenter/ kvinner.

I 2021 er Åsane Seilforening 40 år, dette må feires når det tillates, forhåpentligvis kan vi
samles på Storøyen til en storslått feiring.

Jollegruppen

På klubbnivå har jollegruppen hatt ukentlige treninger, men måtte igjennom våren sette
begrensning på maksimum 5 deltakere grunnet korona. For å kunne gi tilbud til samtlige
økte vi til trening to ganger i uken. Dette var positivt, det var venteliste på treninger og vi
så at barna hadde god progresjon og ikke minst idrettsglede og vi så lite frafall igjennom
sesongen.

Planlagte jolleregattaer i regi av Åsane Seilforening ble kansellert grunnet Covid 19,
men utover sommeren og høsten har flere av medlemmene deltatt i regattaer både
lokalt og nasjonalt.

Storbåtregatta

Verken Byfjordtrimmen eller Neglespretten ble arrangert i år, men det har vært mye
trening på fjorden, oftest om onsdager. Merker ble lagt ut og flittig brukt.

Storøen

For Storøen har hovedfokus for 2020 vært fullføring av påstartede prosjekter og
søknadsarbeid knyttet til rammesøknad. I andre kvartal ble vi tildelt 300 000
koronamidler for sysselsetting av byggenæringen øremerket seilerhuset.

Midlene ble benyttet til å få skiftet kledning, reparere skader på reisverk samt skifte
vinduer og ytterdør. Bygget fremstår nå som nytt utvendig og styret ønsker å fortsette
arbeid med restaurering innvendig.



Økonomi

Åsane Seilforening har i 2020 hatt en sunn økonomi hvor det ureviderte regnskapet
viser et positivt driftsresultat. ÅS har måtte erstatte en motor på en av følgebåtene som
har gitt negativ belastning på kontantbeholdningen, men ÅS har fortsatt en sunn
kontantbeholdning.

Styret ser at økt treningsmengde på jollegruppen inkludert satsing på brett gir
merkostnad mtp. trenere. Basert på dette ønsker styret å implementere treningsavgift
for de med betalte trenere for å kunne opprettholde treningstilbudet samt sette av midler
til videre utvikling og vedlikehold av anlegget på Storøyen.

Sosiale aktiviteter

Sosiale aktiviteter har vært begrenset til sommerseilskolene i skoleferien.

Nøstet og båtopplaget

Slippgang har vært reparert og ved ettersyn av skinner ser vi at det vil komme behov for
videre oppgradering av skinnegang over tid. Antall båter lagret er noe redusert og vi
jobber nå med å organisere ventelistene slik at vi får opp volum igjen, men vi ønsker å
redusere størrelser for å redusere slitasje på skinnegang og øke antall opplagrede
båter.


