STYRETS BERETNING 2013
STYRET HAR BESTÅTT AV:
Formann: Tor Erling Gransæther
Viseformann: Johan J. Petersen
Sekretær 1: Camilla Kielland
Sekretær 2: Anne Torbergsen
Kasserer: Gunn von Trepka
Formann Tur- og regattakomiteen: Martin Høy
Forman Møte- og arrangementkomiteen: Øystein Sørlie
Komitemedlemmer (varamedlemmer til styret);
Tur- og regattakomiteen: Erlend Arntzen Dale og Yngve Ottesen
Møte- og arrangementskomiteen: Ingeborg Bjørnstad og Osmund Skorge
Valgkomiteen: Sigbjørn Wiig, Sigurd M. Dale og Elisabeth Ørjavik
Revisorer: Sigurd Bjørnstad og Terje Smith
ØVRIGE KOMITEER OG VERV UTNEVNT AV STYRET
Vurderingskomiteen: Ulf Brudevoll, Knut Kielland Gransæther, Knut von Trepka
VET komiteen: Martin Høy, Kjell Normann Andersen, Andreas Pagander (KTK)
Klubbens representant i Oslo Maritime kulturvernsenter: SSCA har meldt om at vi ikke
stiller, ut over møter vi blir spesielt innkalt til. Klubben er tilsluttet Norwegian Sail
Training Association NSTA, Oslofjordens friluftsråd og Oslo Maritime Kulturvernsenter,
OMK.
STYRET TAKKER
Styret benytter anledningen til å takke web-komiteen v/ Martin Høy for arbeid med
www.ssca.no og SSCA på Facebook. Klubben får inntekter fra annonsering på nettsidene
til klubben, og er klubbens ansikt utad. Styret takker også Truls Antonsen for innsats i
forbindelse med web, fotokonkurranse og kalenderproduksjon. Takk også til Anne Nygren
og Leif Erik Ellingsen for dommerverv i fotokonkurransen, og sist, men ikke minst, Norsk
Maritimt Museum for deres gjestfrihet ved å stille lokaler og nøkler til rådighet for våre
medlemsmøter.
STYREMØTER
Det har i perioden vært avholdt fire styremøter på ulike steder. Fjordstyremøtet ble avlyst
på grunn av flere omstendigheter.
MØTER OG ARRANGEMENTER
I tillegg til kveldens årsmøte, er det avholdt 4 medlemsmøter:
- 6. feb:
RS 10 Christiania på tur til Afrika
- 6. mars:
Svanen – v/Knut von Trepka og Thoralf Qvale
- 10. april
Familiefilmkveld v/ Truls Antonsen
- 13. okt:
Alle mine skøyter! – v/ Ole Torbergsen
Møte- og Arrangementskomiteen har også ansvar for salg av kalendere og øvrige
klubbeffekter.
SESONGENS TURER OG REGATTAER

Tradisjonen tro har det vært arrangert Trutningsseilas og Toddyseilas. SSCA-regatta i
Horten ble avlyst på grunn av manglende påmelding. En flott samseilas ble gjennomført
med behørig dokumentasjon på Facebook. Se beretning fra Tur- og Regattakomiteen.
KLUBBENS MEDLEMMER
Per 31. oktober har klubben 218 medlemmer som representerer 92 båter (+1 fra 2012).
Blant de 218 medlemmene er det 3 æresmedlemmer, 14 inviterte medlemmer og 52
vennemedlemmer.
ØKONOMI
Klubbens økonomi er sunn.
ØVRIGE AKTIVITETER
Sekretær 2 har jobbet mye med søknadsmuligheter og prosesser til midler for fartøyvern.
HJEMMESIDER OG FACEBOOK
Klubbens hjemmesider, www.ssca.no, er klubbens ansikt utad, og det er derfor hyggelig at
sidene fremstår profesjonelt og er oppdaterte. Hjemmesidene er godt besøkt med mellom
1000 og 1500 besøkende hver måned. Klubben har også en side på Facebook som er med
på å generere interesse for klubben og båtene våre. Facebookprofilen er åpen for alle og er
en viktig del av klubbens synlighet. Vi har ambisjoner om at Facebook blir enda viktigere
i tiden som kommer. Det er for tiden over 550 personer som får oppdateringer fra SSCA
på Facebook.
VET-KOMITE
Komiteen har bestått av: Martin Høy, Kjell Normann Andersen og Andreas Pagander. Det
ble i fjor vedtatt et nytt VET-system som er lettere å forstå og som ble iverksatt fra og
med i år. Systemet er basert på KLR-systemet som noen kjenner, men det er gjort enkelte
endringer for å ivareta behov ved innmåling av seilskøyter. Måltallene vil bli revidert etter
hver sesong, basert på resultater og erfaringer. Komiteen skal videre håndtere endringer
ved formelen, behandle klager på måltall samt behandle nye opplysninger som meldes inn
om båtene.
Hilsen
Styret i SSCA 2013

