
 

 
Båtopplaget på Sjølyst. Foto: Trond Ramstad 

Årsberetning 

Mars 2022 52. årgang 
Medlemsblad for 

FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 

Foreningens 162. ordinære årsmøte holdes 
onsdag 30. mars 2022 kl. 18:15 

i Oslo Motorbåtforenings klubbhus, Sjølyst 
Adgang kun for medlemmer. 

Medlemskort forevises på forlangende. 

Årsmøte i seilforeningen: samme sted kl 18:00.  Se side 36. 
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FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 

Dagsorden for det 162. ordinære årsmøte den 30. mars 2022 kl 18:15 

 

1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder 

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer 

3. Valg av møteleder 

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

6. Godkjennelse av årsberetning med revidert regnskap 

7. Informasjon om årsrapport og vedtekter fra Sjølyst Marina (fellesstyret) 

8. Vedtektsendringer 

9. Fastsettelse av kontingenter og avgifter 

10. Fastsettelse av budsjett 

11. Valg 

12. Utdeling av utmerkelser 
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FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 

Årsberetning med revidert regnskap for 2021 

 

Organisering 

Frognerkilens Båtforening av 1860 («FB-1860») er en allmennyttig, ikke kommersiell demokratisk 
medlemsforening, hvis formål er å skaffe hensiktsmessig havn og vinteropplag med slippsetting for 
medlemmenes båter, samt drift av foreningens anlegg til beste for medlemmene. 

FB-1860 er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, som er Norges største landsdekkende interesse-
organisasjon for fritidsbåteiere og -brukere. KNBF har 370 medlemsforeninger og 47 000 medlem-
mer, inkludert personlige medlemmer. 

Frognerkilens Seilforening er en integrert del av FB-1860. Hensikten med seilforeningen er at FB-
1860’s medlemmer med interesse for seil og seilsport skal få, uten å være tilsluttet andre seil-
foreninger, anledning til å delta i regattaer, tur- og havseilaser. Seilforeningen har sitt eget styre og 
følger Norges Idrettsforbunds lovnormer samt de til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser 
gitt av Norges Seilforbund. Seilforeningen arrangerer regattaer, kurs og sosiale samlinger for sine 
medlemmer. 

I Frognerkilen har foreningen ni flytebrygger, som til sammen har plass til 860 båter. Her ligger 
også foreningens klubbhus «Prinsen», som har et møterom med utsikt til havnen hvor medlemmene 
kan møtes til en kopp kaffe og en hyggelig prat. 

Opplagsplassen på Sjølyst drives i fellesskap med Bygdø Allé Båtforening, Skapsno Bøyehavn, 
Skapsno Baatforening, Ullern Båtforening, Skøyen Båtforening og Oslo Motorbåtforening, gjen-
nom Sjølyst Marina (tidligere Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening eller Fellesstyret). Gjennom 
Sjølyst Marina arbeider vi for at alle våre medlemmer skal få mulighet til å ha vinteropplag og 
sommervedlikehold på best mulig måte. Arealene på Sjølyst leies av kommune og stat med årlig 
fornyelse. Omkring 500 av FB-1860 medlemmenes båter står på land i vinteropplaget på Sjølyst. På 
Sjølyst har foreningen lagerplass i «Mastehuset». Der finnes også to manuelle mastekraner for å 
rigge opp eller ned, samt en stor gaffeltruck som løfter båtene på land (se bildet på forsiden). 

Gjennom de siste årene har Sjølyst Marina arbeidet med å påvirke den foreslåtte område-
reguleringen for Skøyen som innebærer at båtopplagsområdet på Sjølyst vil bli utbygd til boliger og 
kontorbygg, slik at båtopplaget forsvinner. Det har vært arrangert en rekke møter med politikere, det 
har vært innslag i media og Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet har blitt etablert med formål å 
sikre vår fortsatte tilstedeværelse på Sjølyst. I tillegg til mange hundre frivillige arbeidstimer har 
dette kostet økonomisk. Det er i 2021 brukt 350 000 kroner på ekstern bistand, alt dekket av 
foreningene. Arbeidet med områdereguleringen av Skøyen fortsetter og selv om det har vært 
positive signaler om at vi får fortsette å bruke området er det krefter i sving for å forsøke å splitte 
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opplaget ut på andre opplagsplasser i Oslo området. Det er viktig at alle medlemmer viser sin støtte 
til arbeidet og send gjerne mail/brev til Oslo kommune ved Raymond Johansen eller andre 
folkevalgte politikere. 

FB-1860 er gjennom Sjølyst Marina representert i Småbåtutvalget i Oslo kommune. Småbåtutvalget 
behandlet alle typer saker som angår fritidsbåtlivet og består av representanter fra båtforeningene, 
samt oppnevnte politikere. 

FB-1860 har i 90 år leid et område nordøst på Oustøya i Bærum, hvor foreningens medlemmer med 
båt- eller opplagsplass kan møtes på bryggeanlegget eller i klubbhuset. Foreningens anlegg på 
Oustøya drives av Oustøyakomitéen. 

Foreningens juniorgruppe tilbyr utlån av optimistjoller på Oustøya og en seilbåt i Frognerkilen. 
Gruppen har også arrangert båtførerkurs for både ungdommer og voksne medlemmer. 

I foreningen er det også en trebåtgruppe som skal arbeide for å ivareta tradisjonene knyttet til 
trebåter.  Gruppen disponerer et lokale på Sjølyst hvor man kan utføre trearbeider. 

Foreningen har tidligere hatt en egen seniorgruppe og vil gjerne at denne gjenoppstartes. 

Den dampdrevne veteranbåten Alexandra drives av en egen gruppe i FB-1860, som også har som 
prosjekt å pusse opp en Storö 34 motorbåt. 

Nøkkeltall 

Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 3 616 medlemmer, en netto økning på 215 medlemmer i 
forhold til året før.  295 nye medlemmer er innmeldt i 2021, mens 13 medlemskap er overført ved 
arv og 26 medlemskap er strøket på grunn av manglende betaling av medlemskontingent.  Tabellen 
nedenfor viser utviklingen av antall medlemmer i foreningen de siste årene. 

År  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Betalende 
medlemmer 

3 261  3 208  3 334  3 236  3 382 3 585 

Betalende juniorer 84  87  78  70  72 74 
Styremedlemmer 10  10  10  10  9  10 
Æresmedlemmer 10  10  10  10  10  10 

Totalt 3 355  3 305  3 354  3 256  3 401 3 616 

2 161 av medlemmene er registrert med båt. Dermed er det 100 flere medlemmer som er registrert 
med båt enn for et år siden. 416 av medlemmene er registrert med flere båter.  Tabellen nedenfor 
viser gjennomsnittlig lengde og bredde av medlemmenes båter over de siste årene (målt i meter). 

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Seilbåter  9,7x3,1 9,6x3,1  9,7x3,1  9,6x3,1  9,6x3,1 9,6x3,1 
Motorbåter  7,4x2,6  7,2x2,6  7,3x2,6  7,2x2,6  7,3x2,6  7,2x2,6 

Gjennomsnitt 8,3x2,8  8,2x2,8  8,2x2,8  8,4x2,8  8,2x2,8 8,1x2,8 

Ved bryggeanlegget i Frognerkilen var det 862 båter sommeren 2021, mens 267 båter ligger i 
boblehavn samme sted vinteren 2021/22.  På opplagsplassen på Sjølyst står det 579 båter på land 
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vinteren 2021/22.  Tallet inkluderer 79 båter fra Bygdøy Allé Båtforening. Ingen båter ligger i 
boblehavn ved Sjølyst vinteren 2021/22. 

For nye medlemmer er det nå omkring 12 års ventetid for båtplass til større båter og omkring 10 års 
ventetid for båtplass til mindre båter i sommerhavn. 

Helse, miljø og sikkerhet 

Det er ikke registrert meldinger om personskader i 2021 i foreningen.  De som jobber i havna har 
stort fokus på sikkerhet, noe som gir resultater. 

Grunnet covid-19 har det i 2021 ikke latt seg gjøre å arrangere førstehjelpskurs. Vi håper å kunne 
gjennomføre dette våren 2022. 

Hjertestarter i havna (Prinsen) 
er nå tilgjengelig hele året. Den 
er plassert bak dør merket med 
skilt for hjertestarter, ved siden 
av døren til verkstedet under 
trappen opp til kontoret. 

Det er utarbeidet HMS plan og 
en egen HMS rapport ved skade 
som ligger tilgjengelig for våre 
medlemmer på foreningens 
hjemmeside. 

Det er økt fokus på 
avfallsbehandling på Sjølyst og 
vi oppfordrer alle medlemmer 
til å passe på sitt avfall. I tillegg 
til miljøcontaineren for farlig 
avfall er det satt ut bur for 
elektrisk avfall, og beholder for 
glass og metallemballasje.  Det 
er også tilgjengelig manuelle 
feiemaskiner som kan lånes av 
medlemmer. Disse kan benyttes 
til opprydding under båten før 
båten forlater opplagsplassen.  

Vi vil igjen gjøre oppmerksom på tilgjengelig brygge for bevegelseshemmede på venstre side før du 
går ut på «Kongemoloen». Se bildet. 

Informasjonsteknologi 

2021 har også vært preget av pandemirestriksjoner, men digital modenhet til forening så vel som 
medlemmer har økt og har gjort at enda et årsmøte har blitt gjennomført på en god måte, digitalt. 
Det har blitt jobbet med flere prosjekter utover i 2021, anbud på kommunikasjonstrekk ut til 
brygger samt kameraovervåkning har vært gjennomgått og er fortsatt til vurdering. Foreningens 
nettsider har for første gang på mange år skiftet plattform, funksjonalitet og utseende. Dette for å 
bedre kommunikasjonen i foreningen, samt å gjøre det lettere for flere å bidra til dette. Den nye 
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nettløsningen er basert på Wordpress, som er en åpen plattform med mange muligheter og 
tilfredsstiller krav til utforming og fleksibilitet på flere plattformer. 

Ungdomsarbeid 

Som i året før har våre aktiviteter i 2021 vært påvirket av pandemien som herjer. Det har vært liten 
interesse for å ta i bruk foreningens juniorbåter. Maxien var på land og ble pusset, fikk ny spray-
hood og ble klargjort til bruk. Dessverre har ikke foreningens Maxi 66 vært brukt og styret har 
derfor vedtatt at den selges våren 2022. Foreningen har gått til innkjøp av en Albin Express – 
Roxanne – som anses som en bedre egnet rekrutteringsbåt og mer egnet til bruk for juniorer og våre 
medlemmer.  Vi vil forsøke å tilrettelegge for et juniorlag som kan seile tirsdagsregattaer i 
foreningens navn. Hvis Roxanne ikke er booket, eller i bruk av juniorer, kan også andre medlemmer 
låne båten for å seile med. Informasjon om Roxanne vil komme på foreningens hjemmeside. 
Foreningen vil basert på interessen vurdere å gå til innkjøp av en Express til i løpet av året. 

Oustøya 

Oustøya er vår havn i Oslofjorden. En perle som er tilgjengelig for alle våre medlemmer med gyldig 
baugmerke og vimpel. Baugmerke fås ved å benytte seg av enten plass i sommerhavn eller boble-
havn eller opplag på Sjølyst om vinteren. På Oustøya kan alle glede seg over flotte muligheter for 
turgåing og rekreasjon. Våre medlemmer kan gjøre som det passer seg best, gå turer, bade, snakke 
med kjente, bli kjent med nye medlemmer, benytte seg av en av våre tre kajakker, seile med en våre 
tre optimister eller bare nyte livet på brygga eller i båten. En populær høstaktivitet er sopp-
plukking. 

Det har også i år vært et spesielt år med Covid situasjonen slik at Oustøya komitéen ikke har fått 
avholdt sitt oppstartsmøte ei heller et avslutningsmøte og oppsummering av sesongen, men vi fikk 
satt opp en vaktliste og lagd en tidsplan for aktiviteter. 

I sesongen 2021 har komitéen bestått av leder Peer Morten Johannessen, Stein Skiaker, Nils 
Bøhmer, Øystein Gyland, Per Ragnar Pilkvam, Snorre Korsnes, Stein Brenders, Annie Ulvund, 
Eirik Strand, Geir Hammer, Arild Jæger, Anders Kvarstein og Ole Eivind Schiøll. Nyankomne i 
komitéen i 2021 er Asgeir Bakken, Håvar Ramvik, Egil Naustvik og Ole Rikard Rønning. Det skal 
heller ikke glemmes deres ektefeller og samboere som også bidrar med masse i komitéens arbeid. 

Kåre Sirivik og Per Berntzen går ut av komitéen og vi takker dem for mange års innsats på Oustøya. 

Vi oppfordrer alle medlemmer som ønsker å bidra i komitéens arbeid om å ta kontakt, da det er 
plass til flere. 

I år som i fjor hadde vi dugnad og offisiell åpning på samme dag, den 1. mai. Vi hadde dugnad først 
med godt oppmøte og anlegget fikk som vanlig sin vårpuss. Det ble vasket og ryddet der det var 
behov og diverse oppgraderinger ble utført. Det kan nevnes at barna har fått en ny vanntrampoline 
som ble plassert ut på dugnaden. Etter dugnaden ble det tradisjonsrik åpning med salutt, 
flaggheising og forfriskninger. Covid forhindret i år besøk av Zevs, men protokollen hadde kommet 
med flaskepost og ble lest opp av Oustøyakomitéens leder. Protokollen til Zevs kan leses i 
vaktprotokollen som ligger i klubbhuset. 

I år hadde vi en egen dugnad hvor alt som kunne males og beises skulle få sin behandling. Denne 
dugnaden gikk over all forventning. Med over 50 ivrige dugnadsytere fikk vi gjort unna alt som 
skulle gjøres på en dag og anlegget vårt kan igjen skinne i sin prakt. På kvelden ble det gjennomført 
quiz på brygga over høyttaleranlegget. Quizen ble meget godt mottatt og dette vil sikkert bli et fast 
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innslag sammen med en quiz innendørs i klubbhuset på høsten. 

Grunnet Covid situasjonen hadde vi planlagt en sensommerfest, denne ble dessverre avlyst grunnet 
for få påmeldte. Vi håper nye muligheter kan føre til at vi kan avholde sommerfest og høstfest i 
2022. 

Helgen 4-6. september var viet til vår tradisjonelle Oustøyaregatta. Denne kan du lese mer om i 
årsmeldingen fra seilforeningen. 

Den 18. september var det duket for quiz i klubbhuset. Ikke mange deltagere stilte, så medlemmer i 
Maxi klubben fikk lov til å delta slik at det ble fire ivrige quizlag i klubbhuset. 

Lørdag den 3. oktober var det igjen dugnad og stenging av anlegget. 

Vi har de to siste somrene bygget opp bedre muligheter for dagsturbåter til å komme og benytte seg 
av anlegget, og det ser ut som at dette har blitt godt mottatt. Plassene blir godt brukt. 

Vi registrerer også i år mange ‘’nye’’ medlemmer som oppdager anlegget vårt på Oustøya. 

Sommerværet har i år vært helt OK og det har ikke vært grillforbud på Oustøya. 

Nytt i år har vært registrering av besøk og overnattinger ved hjelp av QR-kode. Ved hjelp av dette 
får vi mer informasjon om hvor mange mennesker som er på besøk og om anlegget blir mye brukt i 
ukedagene når det ikke er vakter som teller opp båter. I 2021 er det registrert 303 overnattinger, 
hvorav 173 seilbåter, 127 motorbåter og tre dagsturbåter. I tillegg er 97 dagsturer også registrert. 
Totalt gjennom hele sesongen er det registrert 694 besøkende båter. Neste år håper vi medlemmene 
blir enda flinkere til å scanne QR koden og registrere besøk. Tallene fra registreringen er viktige for 
oss. 

For at så mange som mulig skal bruke QR-kode registreringen så ble det lovet premiering til de to 
med flest registrerte overnattinger samt en premie til et tilfeldig medlem trukket ut fra listen. De to 
med flest registrerte overnattingsdøgn er medlem nummer 212090 Kristian Roel og medlem 
nummer 213093 Ole Rikard Rønning. Tilfeldig medlemsnummer som er trukket er 99188 Jarle 
Quist. Premieutdeling skjer under åpningen 2022. 

Vi håper alle som kommer finner seg godt til rette hos oss. Oustøya skal være et sted hvor alle våre 
medlemmer som har rett til å benytte seg av anlegget skal føle seg hjemme. Alle medlemmer som 
ikke opplever dette bes ta direkte kontakt med leder Peer Morten Johannessen, slik at vi kan passe 
på at alt blir så bra som mulig for oss alle. Med mottoet «ta imot tampen» skal vi alle gjøre det vi 
kan for å ønske medlemmene velkommen til Oustøya. 

Styret takker alle i Oustøyakomitéen og alle andre som har bidratt for god innsats. Takk også til alle 
som har besøkt anlegget i sommer og gjort opplevelsene der så bra. 

Mye skal skje også neste år så følg med og still gjerne opp på dugnader selv om du ikke er medlem 
i komitéen. 

Havna i Frognerkilen 

Vinteren 2021 viste seg å følge de siste vintere med milde temperaturer og lite snø. Ingen større 
stormer påvirket våre anlegg og det var ingen større rapporterte skader gjennom vintersesongen. 
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Toalettene var stengt frem til sommerhavnen åpnet grunnet smittevernstiltak i vinterperioden. 

Ny Brygge 3 var på plass til sesongåpning. Bryggen er levert av Vik Ørstad AS og er utstyrt med 
nye strømsøyler. 

Sommerhavnen ble åpnet mandag den 19. april og det var 862 faste båter i havna i sommerperioden, 
samt en rekke gjestebåter som brukte vårt anlegg. Sommeren forløp nok en gang uten de største 
stormene og det var lite skader på materiell. 

Vi minner nok en gang om at alle har ansvar for å sikre sin egen båt med fortøyninger i henhold til 
havnereglementet. Dugnad ble gjennomført den 22. juni med medlemmer som var fullvaksinerte. 
Det var bra oppmøte og foreningen takker for godt utført arbeid. 

Gjennom sommeren ble utrangert utstyr erstattet, som vanlig. Vinterhavnen åpnet igjen den 16. 
oktober og det har vært godt belegg med båter i vinter. Spesielt siden vi ikke kunne ha båter i 
boblehavn på Sjølyst denne vintersesongen. Brygge 1 ble demontert etter siste dag av sommerhavn 
og alle bryggelementer er «solgt» til andre brukere. Ny Brygge 1 kom i desember og vil i løpet av 
vinteren får nye gangbaner og bommer montert. 

Ordningen med vaktselskap ble avviklet etter sommeren og foreningen ser på en kombinert løsning 
for sommeren 2022 hvor medlemmer tilbys å gå nattevakter i kombinasjon med vaktselskap/faste 
vakter. 

Pandemien har på tross av et pusterom etter sommeren lagt et lokk på medlemsaktiviteten. På tross 
av dette er det gjennomført kurs i knop og stikk over to kvelder, og det er avholdt lørdagskafé i 
november og desember. 

Sjølyst båtopplag 

Antall båter på land vinteren 2020/2021 har vært på linje med tidligere år og området var fylt opp 
mot maksimal kapasitet. Utsett av båter startet som vanlig rett etter påske og gikk frem til ultimo 
mai. 

Vårdugnaden ble gjennomført 27/5. I år ble det holdt en felles dugnad for hele området. En stor 
takk til alle som møtte opp. 

Arbeidet med å forskjønne området fortsetter og det er foretatt utbedringer av brygger langs 
Hoffselven og på plattinger. Dette arbeidet vil fortsette og vi har som målsetting at området skal 
oppleves som hyggelig å være på for alle besøkende. Det er lagt ny asfalt der underlaget var ujevnt 
hvor båtene settes og på kjøreveien opp på området. Det er skiftet gjerde og port ved siden av 
mastehuset. 

Det er viktig at alle medlemmer fortsetter å bidra til at området framstår så pent og ryddig som 
mulig. Vi må bli flinkere når vi leverer farlig avfall på miljøstasjonen. Finn riktig beholder for ditt 
avfall. Det må ikke hensettes avfall utenom beholdere. Det planlegges låsing av miljøstasjonen hvor 
kun medlemmer vil få adgang. 

Skulle det oppstå olje- eller dieselsøl, husk å melde fra til vakt på Sjølyst. 

Når det pusses/skrapes bunnstoff er det et krav at man legger ut presenning som samler opp avfallet 
og som plasseres i egen avfallsbeholder. Vi har de siste årene hatt uavhengig miljøkontroll og det 
påpekes jevnlig at det ikke holdes rent rundt båtene når man utfører vedlikehold. 
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Husk det er ditt ansvar som medlem at ikke du forurenser miljøet! 

Foreningens truck for løfting av båter har noen begrensninger. Dette gjelder størrelse, tyngde og 
enkelte båters fasong. Det kan også være seilbåter med spesiell rigg som ikke er egnet til løft med 
denne trucken. Vi har en meget erfaren truckfører som vurderer dette og det kan derfor hende båter 
må avvises. Sikkerhet er vår første prioritet og det er truckfører som tar avgjørelsen om din båt kan 
løftes, eller ikke. 

Mastehuset er tømt for leietakere og det jobbes med å kunne utnytte dette huset på best mulig måte 
fremover. 

Parkering for medlemmer i sommerhalvåret tilbys med digital parkeringsløsning og vi ber de som 
parkerer på Sjølyst å være nøye med å lese skiltingen hver gang de skal parkere, da området 
tilpasses løpende etter behov. Husk at skal du parkere innenfor opplagsområdet om sommeren er det 
egne regler som gjelder. 

Digitale parkeringskort kan du lese mer om her: https://xn--sjlystmarina-wjb.no/medlemsparkering/ 

Det er innført begrensninger på parkering utenfor sommersesongen, så les bestemmelsene på 
https://xn--sjlystmarina-wjb.no og pass på at ikke din bil blir bøtelagt, eller tauet bort. 

Økonomi 

FB-1860 hadde i 2021 driftsinntekter på 10,8 millioner kroner, som var 0,2 millioner kroner høyere 
enn i året før. Økningen skyldes hovedsakelig økt inntekt fra Sjølyst vinteropplag, økt videre-
fakturering av kostnader for Sjølyst til samarbeidende båtforeninger og økt medlemskontingent. 

Driftskostnadene i 2021 var på 10,6 millioner kroner, som er 0,7 millioner kroner høyere enn i 
2020. Hovedårsaken til økningen er et ekstraordinært tilskudd til Sjølyst Marina på 0,6 millioner 
kroner.  Strømutgiftene økte med 0,2 millioner kroner og lønnskostnader med 0,3 millioner kroner, 
mens avskrivninger økte med 0,3 millioner kroner på grunn av ny brygge 3 og varebil. 

Driftsresultatet ble 0,1 million kroner, ned 0,6 millioner kroner fra året før. 

Netto finansresultat er fortsatt svakt positivt. 

Årsresultatet for 2021 er positivt med 0,2 millioner kroner, som er 0,6 millioner kroner lavere enn i 
året før. 

Ved utgangen av 2021 hadde foreningen bokførte eiendeler for 19,6 millioner kroner, hvorav 
bankinnskudd utgjorde 4,3 millioner kroner, bryggeanlegget i Frognerkilen 11,6 millioner kroner og 
klubbhuset i Frognerkilen 3,5 millioner kroner. Foreningens egenkapital var ved utgangen av 2021 
13,8 millioner kroner og gjelden 5,8 millioner kroner, hvorav havneinnskudd fra medlemmer 
utgjorde 4,1 millioner kroner. 
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Styrets arbeid 

Etter en vedtektsendring vedtatt av årsmøtet i 2020 konstituerer styret seg selv. Oppgavene har vært 
fordelt mellom styrets medlemmer som følger: 

Trond Ramstad, leder Ingerid A. Sveen, nestleder og HMS 

Bente Bakke Grimseid, seilforeningen Peer Morten Johannessen, Oustøya 

Arild Jæger, økonomi Ole Kvalheim, IT 

Helge Rongved, båtopplaget Øystein Gyland, foreningens båter 

Kristin Lein, havna Nils Bøhmer 

Styret har i perioden mellom årsmøtet i 2021 og årsmøtet i 2022 hatt åtte styremøter, inkludert 
befaring av anlegget på Oustøya. 

Oslo, 12. mars 2022 

Styret i Frognerkilens Båtforening av 1860 

 

Trond Ramstad 
Leder 

 

 Ingerid A. Sveen 
Nestleder 

Bente Bakke Grimseid 

 

Peer Morten Johannessen Arild Jæger 

Ole Kvalheim 

 

Kristin Lein Helge Rongved 

Øystein Gyland 
Varamedlem 

 Nils Bøhmer 
Varamedlem 
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Resultatregnskap 
Frognerkilens Båtforening av 1860 

Driftsinntekter og driftskostnader 2021 2020 

Driftsinntekter 10 780 534 10 616 562 

Varekostnad 4 352 642 4 555 048 
Lønnskostnad 4 011 582 3 714 019 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 137 524 854 905 
Annen driftskostnad 1 132 618 771 958 
Sum driftskostnader 10 634 366 9 895 930 

 

Driftsresultat 146 168 

 

720 632 

Finansinntekter og finanskostnader  
Annen renteinntekt 19 664 51 867 
Annen rentekostnad 91 437 
Resultat av finansposter 19 573 51 430 

Ordinært resultat før skattekostnad 165 741 772 061 
Ordinært resultat 165 741 772 061 

Ekstraordinære inntekter og kostnader  

Årsresultat 165 741 772 061 

Overføringer  
Avsatt til annen egenkapital 165 741 772 061 
Sum overføringer 165 741 772 061 

Frognerkilens Båtforening av 1860 Side 1 
 



Neptun nr. 1/2022 

 

12 
 

 
 

Balanse 
Frognerkilens Båtforening av 1860 

Eiendeler 31.12.2021 31.12.2020 
 

Anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Klubbhus 3 484 922 3 801 722 
Brygger 11 635 468 5 079 301 
Truck 61 866 123 730 
Varebil 93 335 140 003 

  

Sum varige driftsmidler 15 275 591 9 144 756 
  

Sum anleggsmidler 15 275 591 9 144 756 
Omløpsmidler 

  

Sum omløpsmidler 4 336 685 10 098 473 
 

Sum eiendeler 19 612 276 19 243 230 
  

 

Egenkapital og gjeld 
 

Egenkapital 13 787 879 13 622 139 

 
Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 270 332 164 997 
Skyldig offentlige avgifter 305 179 302 815 
Annen kortsiktig gjeld 5 248 886 5 153 279 

  

Sum kortsiktig gjeld 5 824 397 5 621 091 
  

Sum gjeld 5 824 397 5 621 091 
 
Sum egenkapital og gjeld 19 612 276 19 243 230 

  

 
Oslo, 12. mars 2022 

Styret i Frognerkilens Båtforening av 1860 
 

Trond Ramstad Ingerid A. Sveen 
Leder Nestleder 

 
Bente Bakke Grimseid Peer Morten Johannessen  Arild Jæger 

Ole Kvalheim  Kristin Lein Helge Rongved 

Frognerkilens Båtforening av 1860 Side 2 
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Kontrollkomiteens rapport for 2021. 

 

Til årsmøte i Frognerkilens Båtforening av 1860. 

Kontrollkomiteen har til oppgave og følge med på at foreningen driftes og styres etter de regler og 
vedtekter som til en hver tid gjelder. Gjennom året får vi referater fra styremøter, og etter at 
regnskapet for 2021 er klart har vi hatt møte med styreformann og økonomiansvarlig i styret. 

Vi har også i år hatt møte på teams hvor vi har gått igjennom regnskap og tatt stikkprøver ned på 
bilagsnivå. Vi har stilt spørsmål på ting angående drift og regnskap og fått gode tilbakemeldinger og 
svar. Etter kontrollkomiteens oppfatning driftes foreningen i henhold til foreningens vedtekter, og 
prosesser og fullmakter for styring av økonomien er på plass og følges. 

Vi vil også gi en stor hyllest til alle våre tillitsvalgte både i styret og forskjellige komiteer og utvalg 
som legger ned tusenvis av gratistimer til det beste for alle våre medlemmer. 

 

Eidsvoll og Oslo 10. mars 2022 

Odd Halvorsen og Kjell Tørnby 
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7. Informasjon om årsrapport og vedtekter fra Sjølyst Marina (fellesstyret) 
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Vedtekter for Sjølyst Marina (tidligere Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening/fellesstyret) 

Revidert: 22. april 2002, 26.april 2021 og 1. desember 2021 

1. FORENINGENS NAVN: 

Foreningens navn er Sjølyst Marina. 

2. FORENINGENS DRIFTSSTED: 

Foreningen har sin opplagsområde/driftssted i Oslo kommune. 

3. FORMÅL / VIRKSOMHET: 

Foreningen er en ideell medlemsorganisasjon som baseres i hovedsak på medlemskontingenter og 
dugnadsvirksomhet. Formålet er å benytte opplagsområdet også i sommerhalvåret for å bringe 
inntekter til opprusting og forskjønning av området. Primærvirksomheten er opplag og lagring av 
båter som tilhører medlemmer av tilsluttede båtforeninger deretter utleie av ledig areal til ulike 
formål. 

4. MEDLEMSKAP: 

Følgende Båtforeninger med sine medlemmer er medlemmer i Sjølyst Marina: 

Bygdø Allé Båtforening 
Frognerkilen Båtforening av 1860 
Oslo Motorbåtforening 
Skarpsno Bøyehavn 
Skarpsno Baatforening 
Skøyen Båtforening 
Ullern Båtforening 

5. EIERSKAP / OPPLØSNING: 

Foreningen er selveiende. Det er kun årsmøtet som kan oppløse foreningen med 2/3 flertall. 

6. LEDELSE OG UTØVENDE ORGANER: 

Foreningens styre skal ha 1 representant fra hver av de tilsluttede båtforeninger, til sammen 7 
medlemmer. Formannskapet går på rundgang for ett år om gangen etter en alfabetisk rekkefølge iht 
§ 3, med mindre årsmøtet beslutter annerledes. 

Foreningen ledes av daglig leder som har ansvaret for foreningens drift, administrasjon og 
regnskap. Daglig leder er også styrets sekretær og rapporterer direkte til foreningens styreleder. 
Styret ansetter og avskjediger foreningens daglige leder. 

Styret kan fastsette retningslinjer for foreningens drift herunder også foreningens 
årsregnskapsperiode. 

7. SIGNATUR / PROKURA: 

Styret representerer foreningen utad og tegner foreningen. Styret kan gi styremedlemmer, daglig 
leder eller navngitte ansatte rett til å tegne foreningen. Styret kan meddele prokura. 
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8. ÅRSMØTE: 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling til årsmøte skal 
være sendt senest 2 uker før møtet skal holdes. Innkalling skal angi de saker som skal behandles. 

Forslag fra medlemsforeningene må være meldt skriftlig til styret. Forslag som fremmes senere enn 
2 uker før årsmøte skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige styremedlemmer 
samtykker. 

Årsmøte ledes av styreleder dersom ikke annen møteleder velges. 

På årsmøte har representantene fra båtforeningene på Sjølyst 3 stemmer og båtforeningene fra 
Karenslyst 3 stemmer. 

9. PÅ DET ORDINÆRE ÅRSMØTE SKAL BEHANDLES: 

1. Godkjennelse av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. 
2. Fastsettelse av driftsbudsjett og priser for kommende år. 
3. Valg av styreleder og valg av revisor. 
4. Vedtektsendringer. 
5. Innkomne forslag / Styrets forslag 

10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE: 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til 
ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en av tilsluttede medlemsforeninger forlanger det. 
Styret skal sørge for at møte holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til 
ekstraordinært årsmøte skal være sendt senest 2 uker før møtet skal holdes. 

11. ENDRING AV VEDTEKTER: 

Endring av vedtekter kan kun foretas på et årsmøte. For å fatte beslutning om vedtektsendring 
kreves 2/3 flertall. 
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8. Vedtektsendringer 

Tidsfrist for forslag til årsmøtet 

Styret foreslår at fristen for å sende inn forslag til årsmøtet endres fra 1. januar til 15. februar. 

Forslag til vedtak: 

Andre setning i vedtektenes § 11 endres til «Forslag til årsmøtet må være styret i hende 
senest 15. februar.» 

Valg av medlemmer til ordenskomitéen 

To av ordenskomitéens medlemmer velges av årsmøtet.  Vedtektene gir inntrykk av at komitéen kun 
består av disse to, og spesifiserer ikke funksjonstid eller tidspunkt for valg.  For å tydeliggjøre at det 
er to av flere medlemmer som velges, og sikre kontinuitet i komitéen foreslås det en endring i 
vedtektene hvor det spesifiseres at to medlemmer av ordenskomitéen velges for to år, et medlem det 
ene året og et medlem det andre. 

Forslag til vedtak: 

Fjerde setning i vedtektenes § 13 b. endres til «Hvert år velges ett medlem av kontroll-
komiteen for to år, en valgkomité på tre der hver velges for to år, to det ene året og et det 
andre, og to medlemmer av ordenskomitéen som velges for to år, et medlem det ene året og 
et medlem det andre.» 
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VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 

Vedtatt på årsmøtet 1. april 2020 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er: 
Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860) 

§ 2 Formål 

FB-1860 er en allmennyttig, ikke kommersiell demokratisk medlemsforening, hvis formål er 
å skaffe hensiktsmessig havn og vinteropplag med slippsetting for medlemmenes båter, samt 
drift av foreningens anlegg til beste for medlemmene. 

§ 3 Medlemskap 

Søknad om medlemskap skjer elektronisk til styret på foreningens nettside. 

§ 4 Medlemmenes plikter 

Hvert medlem plikter: 

a. Å overholde foreningens gjeldende vedtekter og reglement. 

b. Å betale kontingenter og avgifter til rett tid, som er en forutsetning for medlemskap. 

c. Å melde fra til rette vedkommende (komitéleder, -medlem eller vakt) om alle 
uregelmessigheter. 

d. Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på 
opplagsplassen og på Oustøya. 

§ 5 Medlemmenes rettigheter 

Hvert medlem har rett til: 

a. Tildeling av en havneplass for egen båt i foreningens havn når betingelsene for det er 
tilstede i flg. det til enhver tid gjeldende havnereglement. 

b. Tildeling av en opplagsplass/boblehavn for egen båt om vinteren og eventuelt 
slippsetting i sommerhalvåret når betingelsene for dette er tilstede i flg. det til enhver 
tid gjeldende reglement for havn/opplaget. 

c. Et medlemskap kan overføres til nærmeste familie etter søknad til foreningen. 
Vedkommende overtar medlemskapets rettigheter ved godkjennelse av overføringen. 
Det samme gjelder ved medlemmets bortgang. 

§ 6 Medlemmenes ansvar 

a. Hvert medlem er ansvarlig for skade som forvoldes av egen båt. 

b. Båten ligger i havn og står på opplagsplassen på medlemmets ansvar. 
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c. Alle båter som ligger i foreningens anlegg skal være ansvarsforsikret. 

d. Medlemmet er forpliktet til å kunne dokumentere eierskap til båt som har fått havne- 
eller opplagsplass. 

e. Ved salg av båt er medlemmet ansvarlig for båt, kontingenter og havneavgifter inntil 
aktuell båt er fjernet fra foreningens anlegg. Henlagte båter i havnen eller i opplag på 
Sjølyst tilhørende medlemmer som ikke svarer på rekommanderte brev eller ikke kan 
spores, kan selges eller fjernes av foreningen, 6 -seks- måneder etter siste dokumenterte 
henvendelse eller siste dokumenterte sporingsforsøk. Dette gjelder også henlagte 
master eller annet løsøre, samt tømming av skap i mastehuset. Styret kan forlange 
fjernet båter fra havnen og opplagsplassen som beviselig ikke er sjødyktige eller i bruk. 

f. Hvis et medlem ikke retter seg etter foreningens vedtekter og reglement, kan 
medlemmet, uten varsel, ekskluderes som medlem. 
Ved mildere brudd av vedtekter og/eller reglement kan medlemmet, etter 1 - en - 
skriftlig advarsel, ekskluderes som medlem, eller bortvises fra foreningens anlegg i 
inntil 5 - fem - år. Disse saker behandles av foreningens styre. 

§ 7 Kontingent og avgifter 

a. Innmeldingsavgift, årskontingent, havneavgift og opplagsavgift fastsettes av årsmøtet. 

b. Øvrige avgifter fastsettes av styret. 

c. Medlemskap regnes fra den dag innmeldingsavgift og årskontingent er mottatt av 
foreningen. 

d. Frist for betaling av kontingenter og avgifter fastsettes av styret. 

e. Styremedlemmer, varamedlemmer og æresmedlemmer er fritatt for betaling av 
kontingenter og avgifter. 

§ 8 Innskudd og havneplass 

a. Ledig innskuddsplass tilbys medlemmer etter ansiennitet. 

b. Innskuddsbeløp fastsettes av årsmøtet. Tildeling av innskuddsplasser og utstedelse av 
innskuddsbevis foretas av styret. 

c. Eventuell differanse mellom verdi av utstedt innskuddsbevis og foreningens 
havneinnskudd til Oslo kommune, skal til enhver tid sikres mot bokført egenkapital. 

d. Et medlem kan selv velge å løse inn sitt innskudd ved innlevering av innskuddsbeviset. 
Innskuddet løses automatisk inn når medlemmet ikke har hatt båt i havnen de siste 5 – 
fem - sesonger og ikke har sendt inn skriftlig søknad om å få slippe tvangsinnløsning. 
Innløsning skal skje innen 3 – tre - måneder etter innlevering av innskuddsbeviset, med 
tilbakebetaling av pålydende minus eventuelle skyldige kontingenter og avgifter. 

e. Når et medlem melder seg ut av foreningen og overdrar sin båt til ektefelle, samboer 
eller barn, kan innskuddsplassen overføres. Det samme gjelder ved død. Ved 
overdragelse eller arv må den som overtar melde seg inn i foreningen, og 
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vedkommende overtar medlemmets rettigheter. 

f. Utover hva som er nevnt under pkt. e. kan ikke innskuddsplass overdras, selges, lånes 
bort eller leies ut. 

§ 9 Foreningens anlegg 

a. Havneplass og opplagsplass tildeles av styret på grunnlag av søknad mottatt i rett tid. 
Det tas hensyn til medlemmets ansiennitet, båtens størrelse og type og Oslo kommunes 
bestemmelser for respektive anlegg. Medlemmer, som har båt i havnen, har fortrinnsrett 
til opplagsplass på Sjølyst, hvis opplaget blir fylt opp 

b. Styret fastsetter detaljert reglement for foreningens anlegg. 

c. Båter uten baugmerke avvises fra havn, opplag og fra Oustøya. Baugmerket tildeles 
medlemmer som er registrert som brukere av foreningens havn eller opplag foregående 
sesong, og nye brukere som er tildelt plass i inneværende sesong. 

§ 10 Forslag og klager 

Forslag og klager må, for å bli behandlet, innsendes skriftlig. 

§ 11 Årsmøtet 

Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap, budsjett og 
innkomne forslag sendes medlemmene senest 14 dager før. Forslag til årsmøtet må være 
styret i hende senest 1. januar. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, 
har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall 
stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle vedtak skal fattes med simpelt flertall av de 
avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i vedtektene. Blanke stemmer regnes ikke for 
avgitt, og registreres ikke. Fullmakter godtas ikke. 

Årsmøtet skal behandle: 

a. Årsberetning med revidert regnskap. 

b. Innkomne forslag. 

c. Fastsette kontingenter og avgifter. 

d. Budsjett for inneværende år. 

e. Velge tillitsvalgte i henhold til § 13. 

Alle stemmeberettigede medlemmer kan fremsette forslag på kandidater som er valgbare til 
tillitsverv. Personer som er engasjert eller ansatt av foreningen, eller i tjeneste hos denne, 
kan ikke velges så lenge tjenesteforholdet varer. 

Alle valg skal være skriftlige der det er mer enn en kandidat. Alle valg av styremedlemmer 
eller varamedlemmer foretas enkeltvis. Er det mer enn to kandidater, og ingen får simpelt 
flertall i første omgang, går de to som fikk flest stemmer til bundet omvalg. Ved eventuell 
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Årsmøtet ledes av sittende leder, i hans 
fravær av nestleder eller styremedlem med lengst funksjonstid. 
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§ 12 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/5 av foreningens medlemmer krever det. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som omfattes av kravet om møtet, og må 
være kunngjort i innkallelsen. 

Frister, tale- og stemmerett er som for ordinært årsmøte. 

§ 13 Foreningens ledelse 

a. Foreningen ledes av et styre på inntil åtte medlemmer; en leder, en nestleder og inntil 
seks styremedlemmer i flg. §13 pkt. d. Videre har styret to varamedlemmer. 

b. Valg av styremedlem som er leder i seilforeningen delegeres til seilforeningens 
årsmøte. De øvrige velges for to år av gangen. Leder, styremedlemmer og ett 
varamedlem velges det ene året. Neste år velges nestleder, resterende styremedlemmer 
og ett varamedlem. Hvert år velges ett medlem av kontrollkomiteen for to år, en 
valgkomité på tre der hver velges for to år, to det ene året og et det andre, og en 
ordenskomité på to medlemmer. I ordenskomitéen inngår i tillegg foreningens leder, 
samt et medlem av foreningens råd. (Dette medlem velges av rådet). Valg- og 
ordenskomité velger selv og innen sin midte leder. 

c. Leder har den øverste ledelse av foreningen. Lederen skal overvåke at styret og 
komiteenes arbeid utføres i overensstemmelse med de fattede vedtak, og leder 
styremøtene. Kontrakter og viktige dokumenter skal underskrives av leder. I lederens 
fravær leder nestlederen foreningen. 

d. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte innenfor de ulike 
virksomhetsområdene til foreningen. Varamedlemmene har møteplikt på styremøtene. 
Har et styremedlem forfall, stemmer varamedlemmet med lengst ansiennitet. Styret er 
beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede hvoriblant leder eller nestleder. 
Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utfallet. 

e. Til å revidere foreningens regnskap velger årsmøtet en registrert eller statsautorisert 
revisor. Revisor skal sammen med kontrollkomiteen føre tilsyn med at foreningens drift 
og forvaltning skjer i samsvar med vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. 
Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges på årsmøtet. De velges for to år, 
slik at en er på valg hvert år. 
Både revisor og kontrollkomité skal avgi beretning til årsmøtet. 

f. Valgkomiteen skal finne frem til egnede kandidater til de tillitsverv som skal besettes 
på årsmøtet i flg. vedtektene. Valgkomiteens innstilling må innleveres styret senest 1. 
januar, og skal tas med i møteinnkallingen. 

g. Ordenskomiteen skal innstille kandidater til foreningens utmerkelser. (ref. §16) 
Innstillingen må innleveres til styret senest 15. januar. 

§ 14 Styreoppnevnte komiteer 

Styret oppnevner medlemmer til Havnekomité, Opplagskomité, Oustøyakomité, 
Junioravdeling og evt. ad hoc komitéer hvert år, samt fastsetter mandat og instruks for disse. 
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§ 15 Betalte medarbeidere, ansatte og engasjerte 

a. Styret ansetter eller engasjerer administrasjon etter behov, fastsetter godtgjørelser samt 
utarbeider hensiktsmessig instruks for administrasjonen. Fullmakter gis til leder og 
nestleder sammen med en fra administrasjon. 

b. Styret ansetter eller engasjerer en ansvarlig for opplagsplassen. Styret utarbeider 
instruks for stillingen. 

c. Styret ansetter nødvendig vaktstyrke i havnen, utarbeider instruks og fastsetter deres 
godtgjørelse. 

d. Styret engasjerer redaktør for Neptun, utarbeider instruks og fastsetter redaktørens 
godtgjørelse. Redaktøren har ansvar for det redaksjonelle innhold i Neptun. 

§ 16 Foreningens utmerkelser 

For å takke de medlemmer som på en uegennyttig måte har arbeidet i foreningens interesse og til 
medlemmenes beste, har foreningen innstiftet følgende utmerkelser: 

a. Foreningens diplom kan tildeles medlemmer som ved flere anledninger har ytt 
foreningen hjelp og bistand. 

b. Foreningens hederstegn i sølv med diplom kan tildeles medlemmer som tidligere har 
fått diplomet og som fortsatt har vist interesse for foreningen ved stor egeninnsats. 

c. Foreningens hederstegn i gull med diplom kan tildeles medlemmer som tidligere har 
mottatt hederstegn i sølv og som i mange år i og utenfor styret har ytt en helt 
ekstraordinær innsats for foreningen. Mottaker av denne utmerkelse blir æresmedlem i 
foreningen. Antall æresmedlemmer skal begrenses, om mulig, til ti stykker. 
Æresmedlemmene danner foreningens råd som styret kan konsultere, eller trekke inn i 
spesielle saker. Utdeling av utmerkelsene foretas på årsmøtet av ordenskomiteens leder. 

§ 17 Oppløsning 

Foreningen kan oppløses etter forslag fra styret eller 1/5 av medlemmene. Forslaget må være 
innsendt innen 1. januar og forelegges årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 
innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen 3 – tre - mnd. For at oppløsning kan skje må vedtaket 
her gjentas med 2/3 flertall. Hvis foreningen oppløses, skal dens overskuddsmidler tilfalle "Norsk 
Selskap til Skibbrudnes Redning". Sammenslutning med annen forening anses ikke som 
oppløsning, og behandles som vedtektsendring. 

§ 18 Vedtektsendring 

Endring av disse vedtektene krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. 
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9. Fastsettelse av kontingenter og avgifter 

Medlemskap 

En gjennomgang av gamle utgaver av Neptun viser at foreningens innmeldingsavgift har vært 
uendret på 250 kroner i hele perioden fra 1971 da Neptun først utkom. Årlig medlemskontingent har 
imidlertid økt fra 100 kroner i 1971 til 450 kroner de siste fem årene. Styret foreslår at innmeldings-
avgiften beholdes uendret og at årlig medlemskontingent økes til 500 kroner. 

Øvrige avgifter 

Prisen på elektrisk kraft har økt kraftig de siste månedene og nyhetsmediene melder at prisnivået 
forventes å være høyt fremover.  Foreningen har så langt valgt å bære den økte strømkostnaden uten 
å øke prisen medlemmene betaler.  Avgiften for bruk av elektrisk strøm foreslås nå økt med 100 %.  
Styret ber videre årsmøtet om fullmakt til å justere satsen for strøm løpende, slik at denne kan 
justeres opp eller ned avhengig av utviklingen i strømpris. 

I boblehavnen brukes elektrisk kraft til å drive kompressorer som sender luft ned under vann for å 
skape sirkulasjon i vannet og hindre at det fryser til om vinteren.  Dette anlegget står for en 
vesentlig del av strømforbruket i Frognerkilen.  For å bidra til å dekke de økte strømutgiftene 
knyttet til dette foreslås prisen for å ligge i boblehavnen økt med 10 %. 

Øvrige avgifter foreslås økt med 5 %, i tråd med økningen i konsumprisindeksen. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtok å øke den årlige medlemsavgiften til 500 kroner for vanlige medlemmer, 
220 kroner for juniormedlemmer og 110 kroner for senior-/støttemedlemskap/tilleggs-
kontingent ved for sen betaling.  Avgiften for bruk av elektrisk strøm økes med 100 % og 
styret får fullmakt til å justere denne opp eller ned avhengig av utviklingen i strømpris.  
Avgiften for å ligge i boblehavn økes med 10 %.  Øvrige avgifter unntatt innmeldings-
avgiften økes med 5 %. Årsmøtet vedtok vedlagte prisliste, hvor endringene for 
vintersesongen gjøres gjeldende fra og med sommeren 2022, mens endringene for 
sommersesongen gjøres gjeldende fra og med 2023. 
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Forslag til prisliste for Frognerkilens Båtforening av 1860 

Alle priser nedenfor gjelder for medlemmer, hvis ikke annet er spesifisert. 

Medlemskap (gjelder fra og med 2023) 

Medlemskontingent (årlig) ............................................................................................................. 500 
Kontingent for juniormedlemskap (årlig) ...................................................................................... 220 
Kontingent for senior-/støttemedlemskap (årlig) ........................................................................... 110 
Innmeldingsgebyr for nye medlemmer .......................................................................................... 250 
Tilleggskontingent ved for sen betaling ......................................................................................... 110 
Medlemskap i Frognerkilens Seilforening (årlig) (vedtas av seilforeningen) ............................... 250 

Sommerhavn (hele sommersesongen hvis ikke annet angitt) (gjelder fra og med 2023) 

Minstepris.................................................................................................................................... 3 675 
Tillegg per 10 cm båtbredde over 2 meter ..................................................................................... 105 
Nattevakt ..................................................................................................................................... 1 050 
Strøm1 ......................................................................................................................................... 3 600 
Strøm1 pr. døgn ................................................................................................................................ 60 
Portbrikke (engangskostnad).......................................................................................................... 210 
Jolle inntil 2,7 m lengde (gjelder kun medlemmer med båt i havnen) ........................................ 1 050 
Kajakk ......................................................................................................................................... 1 050 

Korttidsleie i sommerhavn i forbindelse med plasshavers fravær (pr. døgn) 

Medlem: båt med total lengde inntil 6 meter ................................................................................... 53 
Medlem: båt med total lengde mellom 6 og 10 meter ................................................................... 105 
Medlem: båt med total lengde over 10 meter ................................................................................ 158 
Ikke medlem/gjest: for båt under 10 meter .................................................................................... 263 
Ikke medlem/gjest: båt over 10 meter ............................................................................................ 315 
For tilkobling til strøm betales i tillegg1 .......................................................................................... 60 

Sommer på opplagsplassen (gjelder fra og med 2022) 

Båter under 10 meter total lengde for inntil én uke på land2 ...................................................... 1 838 
Båter over 10 meter total lengde for inntil én uke på land2 ........................................................ 2 363 
For landligge utover den første uken betales pr. påbegynte uke .................................................... 630 
Leie av skap i mastehuset (faktureres etterskuddsvis hver høst) ................................................... 420 

Vinteropplag (hele vintersesongen) (gjelder fra og med høsten 2022) 

Boblehavn – minstepris ............................................................................................................... 3 190 
Tillegg per 10 cm båtbredde over 2 meter ....................................................................................... 66 
Strøm i boblehavn (100 W)1 .......................................................................................................... 800 
Opplag på land2 pris per areal (båtens totale lengde x bredde) (kr/m2) ......................................... 173 
Minstepris for opplag på land (tilsvarer 21 m2) .......................................................................... 3 638 
Avbestilling eller endring av tidspunkt for opptak belastes med ................................................... 263 

Båt nummer to kan gis plass i vinteropplaget etter egen søknad, dersom det er ledig kapasitet etter 
søknadsfrist. Det tilbys i utgangspunktet kun plass til én båt pr. medlem. Båt nummer to faktureres 
derfor som ikke-medlem, med dobbel pris. 

 
1 Styret har fullmakt til å justere prisen for strøm opp eller ned avhengig av foreningens strømkostnad. 
2 Prisen inkluderer løft, høytrykksspyling av bunnen, bukker og utsett. 
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10. Fastsettelse av budsjett 

Fornyelse av brygge 1 i Frognerkilen forventes å innebære en investering på omkring 3 millioner 
kroner inkludert merverdiavgift, samt interne lønnskostnader i 2021 og 2022. 

Foreningens driftsinntekter i 2022 budsjetteres til 11,5 millioner kroner. Dette representerer en 
økning på 0,7 millioner kroner fra regnskapet for 2021. 

Driftskostnadene budsjetteres til 11,0 millioner kroner, opp fra 10,6 millioner kroner i 2021. 
Økningen skyldes i det vesentlige dyrere strøm, planlagte innkjøp av bommer og gangbaner til 
bryggene, lønnsvekst og økte avskrivninger. 

Etter forslag fra valgkomitéen har styret vedtatt at styrets leder i tillegg til gratis medlemskap og 
båtplass, slik alle styrets medlemmer og varamedlemmer har, skal motta en månedlig leiebetaling på 
7 500 kroner for bruk av kontorplass i egen bolig til administrasjon av foreningen. 

Årsresultatet for 2022 budsjetteres med 0,5 millioner kroner, opp fra 0,2 millioner kroner i 2021. 

Detaljert resultatbudsjett for 2022 følger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtok det fremlagte budsjettet for 2022 og tok investeringen i fornyelse av 
brygge 1 i Frognerkilen og styrets vedtak om månedlig leiebetaling for styreleders bruk av 
kontorplass i egen bolig til orientering. 
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Regnskapskonto 2018 2019 2020 2021 Bud 2021 Δ '21-'20 Δ '21-'21B 2022 Bud Δ '22B-'21
      Salgsinntekter -3 575 
         3900 Innmeldingsgebyr            36 400 37 760 80 471 50 000 73 475 -6 996 23 475 70 000 -3 475 
         3901 Medlemskontigent      1 332 895 1 314 600 1 477 050 1 450 000 1 589 450 112 400 139 450 1 770 000 180 550 
         3902 Frognerkilen Sommerhavn      3 234 837 3 573 204 3 514 890 3 500 000 3 483 280 -31 610 -16 720 3 660 000 176 720 
         3903 Frognerkilen Nattevakt         633 615 670 000 775 000 780 000 769 000 -6 000 -11 000 810 000 41 000 
         3904 Frognerkilen Strøm sommerhavn         244 403 217 500 239 490 230 000 240 210 720 10 210 480 000 239 790 
         3905 Frognerkilen Salg foreningseffekter         124 873 115 187 143 676 130 000 106 912 -36 764 -23 088 110 000 3 088 
         3906 Frognerkilen Jolleplass            12 000 4 000 3 000 3 000 12 000 9 000 9 000 12 000 0 
         3907 Frognerkilen Boblehavn      1 063 113 996 355 877 470 900 000 896 540 19 070 -3 460 990 000 93 460 
         3908 Frognerkilen Strøm Boblehavn            95 400 79 600 76 400 80 000 83 372 6 972 3 372 170 000 86 628 
         3910 Sjølyst Vinteropplag      1 920 833 1 889 564 2 005 091 2 000 000 2 209 925 204 834 209 925 2 320 000 110 075 
         3911 Sjølyst sommeropplag inntekt         265 800 308 800 315 800 310 000 362 000 46 200 52 000 380 000 18 000 
         3912 Sjølyst skapleie Mastehuset            28 000 43 950 36 000 36 000 34 800 -1 200 -1 200 36 000 1 200 
         3915 OM/BAB andel utgift Sjølyst         264 765 275 194 472 251 197 057 472 251 300 000 -172 251 
         3916 Sjølyst Salg bomåpner            20 000 5 200 2 000 2 000 -2 000 -2 000 0 
         3921 Grasrotandel            60 716 68 975 69 246 69 000 76 186 6 940 7 186 70 000 -6 186 
         3922 Mva kompensasjon         402 602 123 460 120 000 209 412 85 952 89 412 150 000 -59 412 
         3925 Diverse inntekter         180 083 595 567 365 374 340 000 161 721 -203 653 -178 279 150 000 -11 721 
         3961 Avsluttede havneinnskudd 236 950 -236 950 0 0 
      Annen driftsinntekt      9 920 335 9 920 262 10 616 562 10 000 000 10 780 534 163 972 780 534 11 478 000 697 466 
   Driftsinntekter      9 920 335 9 916 687 10 616 562 10 000 000 10 780 534 163 972 780 534 11 478 000 697 466 
   Driftskostnader
         4560 Tilskudd Sjølyst Marina 600 000 600 000 600 000 0 -       600 000 
         4590 Tilskudd andre [seilforeningen]            50 000 20 000 20 000 -30 000 50 000            30 000 
         4850 Frognerkilen Havnedrift      1 667 189 1 211 478 591 468 600 000 476 019 -115 449 -123 981 500 000 23 981 
         4851 Frognerkilen Flytebryggedeler 693 867 200 000 188 993 -504 874 -11 007 500 000 311 007 
         4852 Frognerkilen Låsesystem 450 710 20 000 26 389 -424 321 6 389 30 000 3 611 
         4853 Frognerkilen Strøm 290 031 300 000 346 894 56 863 46 894 630 000 283 106 
         4854 Frognerkilen Kameraovervåkning 65 925 70 000 61 004 -4 921 -8 996 70 000 8 996 
         4855 Frognerkilen Innkjøp/utgifter salg havn            14 759 22 875 102 212 102 212 102 212 100 000 -2 212 
         4856 Frognerkilen Vakthold 266 531 280 000 83 062 -183 469 -196 938 280 000 196 938 
         4857 Boblehavn            55 901 21 841 0 0 25 000 25 000 
         4859 Frognerkilen Dugnad ikke innberetningspl         168 350 212 650 13 650 20 000 8 500 -5 150 -11 500 20 000 11 500 
         4860 Sjølyst faste utgifter arealet         279 161 273 820 792 206 520 000 525 065 -267 141 5 065 577 500 52 435 
         4861 Sjølyst truck drift         159 049 191 003 255 986 250 000 146 329 -109 657 -103 671 200 000 53 671 
         4863 Sjølyst Strøm 154 864 160 000 274 220 119 356 114 220 400 000 125 780 
         4864 Sjølyst drift         640 006 404 248 562 107 550 000 795 172 233 065 245 172 310 000 -485 172 
         4868 Utlegg for S/K Båtopplagsforening - viderefaktureres 42 540 -103 228 103 228 0 0 0 
         4869 Sjølyst Dugnad ikke innberetningspliktig              2 700 8 156 14 700 15 000 9 350 -5 350 -5 650 15 000 5 650 
         4870 Oustøya faste utgifter         266 786 274 000 280 850 290 000 290 118 9 268 118 305 000 14 882 
         4871 Oustøya drift            84 925 89 450 58 972 170 000 206 457 147 485 36 457 100 000 -106 457 
         4872 Neptun utgifter            24 105 -3 000 10 000 0 -10 000 50 000 50 000 
         4879 Dugnad Oustøya, ikke innberetningspliktig             1 200 0 0 0 
         4880 Bryggestiger         106 625 -125 230 0 0 0 
         4890 Prinsen drift/vedlikehold            42 016 56 285 137 848 70 000 138 673 825 68 673 150 000 11 327 
         4891 Prinsen Lørdagskafé -         20 985 5 195 1 012 10 000 1 434 422 -8 566 10 000 8 566 
         4895 Varebil  drift            32 057 30 889 23 626 25 000 34 173 10 547 9 173 25 000 -9 173 
         4896 Junioravdeling            12 500 4 139 1 260 30 000 13 663 12 403 -16 337 50 000 36 337 
         4897 Aleksandra Drift 72 475 2 662 170 000 4 916 2 254 -165 084 170 000 165 084 
        XXXX Oppussing foreningens Storö 34 30 000 0 -30 000 0 
        XXXX Trebåtgruppe 10 000 0 -10 000 10 000 10 000 
      Sum varekostnad      3 536 343 2 792 814 4 555 048 3 800 000 4 352 642 -202 406 552 642 4 527 500 174 858 
      Lønnskostnad      3 955 649 4 145 996 3 714 019 3 900 000 4 011 582 297 563 111 582 4 181 890 170 308 
      Avskrivning         491 582 3 880 163 854 905 1 000 000 1 137 524 282 619 137 524 1 287 524 150 000 
      Annen driftskostnad
         6300 Leie kontor         180 000         180 000         180 000 90 000 -90 000 
         6552 Datautstyr (software)                 969 28 266 
         6700 Revisjonshonorar            16 250 13 750 23 750 25 000 23 750 0 -1 250 25 000 1 250 
         6705 Regnskapshonorar            61 064 76 567 80 426 80 000 94 984 14 558 14 984 100 000 5 016 
         6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget 52 688 80 000 43 688 -9 000 -36 312 50 000 6 312 
         6730 Honorar konsulenttjenester 37 061 37 061 37 061 25 000 -12 061 
         6800 Kontorrekvisita/kontordrift 52 701 220 000 45 709 -6 992 -174 291 50 000 4 291 
         6810 Data og programvare         159 810 321 078 282 006 280 000 343 394 61 388 63 394 300 000 -43 394 
         6840 BRUK 6800 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.              1 540 1 540 
         6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.            64 597 26 274 10 557 15 000 23 775 13 218 8 775 80 000 56 225 
         6868 Viderefakt 6 882 5 060 5 000 -5 060 -5 000 0 0 
         6883 Årsmøte              8 642 7 600 0 0 20 000 20 000 
         6884 Gaver              9 209 6 112 971 5 000 17 825 16 854 12 825 10 000 -7 825 
         6890 BRUK 6800 Kontordrift 147 
         6891 BRUK 6800 Kontorrekvisita/kontordrift         103 973 36 028 
         6900 Telefon/internett/web            59 205 67 662 64 803 65 000 73 472 8 669 8 472 75 000 1 528 
         6940 BRUK 6800 Porto              3 200 502 
         7400 Kontingent fradragsberettiget            68 300 84 400 84 400 85 000 84 400 0 -600 85 000 600 
         7500 Forsikringspremie            73 238 80 704 73 565 80 000 140 269 66 704 60 269 150 000 9 731 
         7740 Øredifferanser -1 -3 -12 -9 -12 12 
         7770 Bank og kortgebyr 8 246 41 111 40 000 24 304 -16 807 -15 696 40 000 15 696 
         7771 Øreavrunding 0 -76 0 76 0 0 0 
      Annen driftskostnad         629 997 765 757 771 958 980 000 1 132 618 360 660 152 618 1 010 000 -122 618 
   Driftskostnader      8 613 571 11 584 729 9 895 930 9 680 000 10 634 366 738 436 954 366 11 006 914 372 548 
Driftsresultat      1 306 763 -1 668 042 720 632 320 000 146 168 -574 464 -173 832 471 086 324 918 
Netto finansresultat            25 080 45 346 51 430 40 000 19 573 -31 857 -20 427 20 000 427 
Perioderesultat      1 331 843 -1 622 696 772 061 360 000 165 741 -606 320 -194 259 491 086 325 345 
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11. Valg 
Valgkomitéen foreslår følgende styresammensetning: 
Verv Navn På valg Kommentar 

Styreleder Trond Ramstad 2023 Ikke på valg 
Nestleder3 Bente Bakke Grimseid 2024 Opprykk fra medlem 
Styremedlem Nils Bøhmer 2024 Opprykk fra varamedlem 
Styremedlem Peer Morten Johannessen 2024 Gjenvalg 
Styremedlem Arild Jæger 2024 Gjenvalg 
Styremedlem Ole Kvalheim 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Helge Rongved 2023 Ikke på valg 
Varamedlem Ole Rikard Rønning 2024 Ny 
Varamedlem Anders Kvarstein 2023 Ny 
 
Valgkomitéen foreslår følgende kontrollkomité: 
Verv Navn På valg Kommentar  

Kjell Tørnby 2023 Ikke på valg  
Odd Halvorsen 2024 Gjenvalg 

 
Valgkomitéen foreslår følgende ordenskomité: 
Verv Navn På valg Kommentar 

Formann Bjørn Isaksen >2019 Velges ikke av årsmøtet, men av 
rådet/æresmedlemmene  

Jan Sverre Christensen 2024 Gjenvalg  
Hege Merete Woxmyhr  2023 Ny  
Trond Ramstad >2019 Velges ikke av årsmøtet, men 

representerer FB-1860 som 
foreningens styreleder 

 
Valgkomitéen foreslår at Vekst Revisjon AS gjenvelges som foreningens revisor. 
 
Styret foreslår følgende valgkomité: 
Verv Navn På valg Kommentar  

Stein Skiaker 2024 Gjenvalg  
Bjørn Isaksen 2023 Ikke på valg  
Kai Schøne 2024 Gjenvalg 

 
3 I tillegg til å bli foreningens nye nestleder fortsetter Bente Bakke Grimseid som seilforeningens representant i styret. 
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FROGNERKILENS SEILFORENING 

 

 
Startlinjen Oustøyaregatten 2022 Foto: Bente B. Grimseid 
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FROGNERKILENS SEILFORENING 

 

Dagsorden for det ordinære årsmøte den 30. mars 2022 kl 18:00 

 

1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder 

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer 

3. Valg av møteleder 

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

6. Godkjennelse av årsberetning med revidert regnskap 

7. Fastsettelse av kontingent 

8. Valg 
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FROGNERKILENS SEILFORENING 

Årsberetning med revidert regnskap for 2021 

 

Frognerkilens Seilforening er en integrert del av FB-1860. Hensikten med seilforeningen er at FB-
1860’s medlemmer med interesse for seil og seilsport skal få, uten å være tilsluttet andre seil-
foreninger, anledning til å delta i regattaer, tur- og havseilaser. Seilforeningen har sitt eget styre og 
følger Norges Idrettsforbunds lovnormer samt de til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser 
gitt av Norges Seilforbund. Seilforeningen arrangerer regattaer, kurs og sosiale samlinger for sine 
medlemmer. 

Styret i Frognerkilens Seilforening har i 2021 bestått av følgende medlemmer:  

Styreleder: Bente Bakke Grimseid 
Styremedlem: Egil Naustvik, Marius Andersen, Tine Maurstad, Sandra Skiaker, Marianne Sperre 
Varamedlem: Erik Sundheim og Brita Børresen 

*** 

Det er avholdt fire styremøter i tillegg til supplerende kontakt per e-post m.v. 

Foreningen hadde per 31.12.2021 139 medlemmer.  Foreningen har fått 18 nye medlemmer i 2021. 

Sesongen 2021 har vært preget av covid-19, smittevern og det har vært lav deltakelse på våre 
arrangementer. Styret har vært opptatt av å følge nasjonale smittevernregler og smittevernregler fra 
Norges seilforbund i hele sesongen. Dette har preget de aktivitetene som har vært gjennomført, og 
har også bidratt til at styrets ønske om å arrangere nye aktiviteter for sine medlemmer i stor grad har 
blitt utsatt. Vi har fokusert på å få gjennomført de aktiviteter som seilforeningen tidligere har 
arrangert. 

Våren 2021 arrangerte vi et web kurs for våre medlemmer hvor de nye kappseilingsbestemmelsene 
som trådte i kraft 2021 ble gjennomgått. Kurset ble holdt av regattadommer Karl Petter Haugen. Vi 
inviterte også medlemmer av Ullern seilforening til å delta på kurset. 

Ullern Seilforening gjennomførte Ullern Cup, med totalt 12 seilaser med 40 påmeldte båter. 
Frognerkilens Seilforening var også denne sesongen godt representert med i alt 12 båter. Vi har 
notert gode resultatet for våre medlemmer i Ullern Cup, bl.a. 3. plass for Stein Thorstensen, H-båt 
og 4. plass for Sturla Falck i Express. Jan Hesselroth har igjen hatt hovedansvaret som start- og 
målbåt samt resultatservice, men høstsesongen ble startprosedyren gjennomført på dugnad av Ullern 
og Frognerkilens medlemmer. 

Klubbmesterskapet ved Oustøya ble arrangert lørdag 4. september. Det var strålende vær, men lite 
vind og banen ble derfor avkortet. Seilforeningens styreleder med familie stilte med FB1860s 
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arbeidsbåt som startbåt. Det var få båter påmeldt og kun 11 stilte til start og kom i mål. 

Sturla Falck seilte single handed i sin Express og ble årets klubbmester. Egil Naustvik med 
mannskap kom på andreplass, mens Trond Ramstad og Helge Rongved kom på tredjeplass i 
foreningens nyinnkjøpte Express. Vi gratulerer og takker alle for fin gjennomført seilas. 

Det ble premieutdeling på bryggen på Oustøya. Det ble servert velkomstdrink, snacks og godteri til 
barna. Deretter ble det felles grilling. Styret takker alle som bidro til at dette ble et så hyggelig 
arrangement. 

Vi ønsker alle velkomne til å delta i Oustøyaregatten i 2022 som blir den 3. september, og vi håper 
at flere vil melde seg på til denne hyggelige regattaen og sammenkomsten på vårt fine sted på 
Oustøya. 

Seilforeningen arrangerte after sail for aktive regattamedlemmer som avslutning på sesongen. 
Arrangementet var på Prinsen den 21. september 2021. Det ble mulighet for seilerne for 
oppsummering og evaluering av årets spesielle sesong. Styret bidro med drikke og snacks under 
arrangementet. Vi håper at flere av våre medlemmer vil delta på våre arrangementer i kommende 
sesong. 

Som tidligere år er den største utgiften for foreningen kontingenten til Norges seilforbund. 

Seilforeningen har arbeidet med fakturering og innbetalinger av kontingent fra medlemmene for 
2021, som oppfølging av årsmøtet 2021 og har fått god støtte fra FB-1860 for å igangsette 
aktiviteter.  Seilforeningen fikk videreført tilskuddet fra FB-1860 i budsjettet for 2020 til 2021.  Vi 
vil fortsette å arbeide med aktiviteter for våre medlemmer i 2022. 

Styret finner ikke grunnlag for at kontingenten må økes for 2023, og viser til foreningens regnskap 
for 2021. 
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Frognerkilens Seilforening 

Resultatregnskap 2021 

Inntekter 
Kontingenter 2021 34.950,00 
Kontingent 2020 innbetalt 2021                                             1.400,00 
Oustøyaregatta                                                                           200,00 
Renter                                                                                           20,00 
Tilskudd fra FB1860                                                             20.000,00 
Sum inntekter 56.580,00 
 
Utgifter 
Kontingent til Norges Seilforbund 20.400,00 
Kontingent OAS   2.040,00 
Kurs kappseilingsreglene, Haugen Invitro   2.000,00 
Oustøyregatta   3.032,00 
Aftersail       1.205,00 
Sum utgifter 28.677,00 
 
Overskudd 27.903,00 
 
Balanse 31.12.2021 
 
Eiendeler 
Innestående bank 69.839,85 
Sum eiendeler 69.839,85 
 
Gjeld og egenkapital 
Gjeld 25.595,00 
Egenkapital 01.01.21 16.341,85 
Resultat 2021 27.903,00 
Egenkapital 31.12.21 69.839,85 
Sum gjeld og egenkapital 69.839,85 
 
Oslo, 16. februar 2022 
Styret i Frognerkilens Seilforening 
 
Bente Bakke Grimseid Tina Maurstad Larsson 
Egil Naustvik Sandra Skiaker 
Marius Andersen Erik Sundheim 
Marianne Sperre  Brita Børresen 
 
(Årsregnskapet er godkjent/signert digitalt) 
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7. Kontingent 
Styret foreslår at nåværende medlemskontingent på 250 kroner per år, som kommer i tillegg til 
medlemskap i Frognerkilens Båtforening av 1860, opprettholdes i 2023. 
 

8. Valg 
Valgkomitéen foreslår følgende styresammensetning: 
Verv Navn På valg Kommentar 

Styreleder Bente Bakke Grimseid 2023 Gjenvalg 
Styremedlem Marius Andersen 2024 Gjenvalg 
Styremedlem Tine Maurstad 2024 Gjenvalg 
Styremedlem Egil Naustvik 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Marianne Sperre 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Øyvind Mellesdal 2024 Ny 
Varamedlem Erik Sundheim 2023 Gjenvalg 
Varamedlem ___________________ 2024 Ny 

 
Valgkomitéen foreslår at Odd Halvorsen gjenvelges som foreningens revisor. 
 
Valgkomitéen foreslår følgende valgkomité: 
Verv Navn På valg Kommentar 

Leder Fredrik Thorsen 2024 Gjenvalg 
Medlem Gunnar Gundersen 2024 Ny 
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