Møteprotokoll årsmøte 2011
Hundvåg, 25.02.11

Styret i Saltnes Båtforening innkalte til årsmøte på Øyahuset
onsdag 23.02.2011 kl. 19.00.
Til behandling forelå:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder og referent
Årsberetning
Revidert regnskap
Fastsettelse av kontingent og avgift
Innkomne forslag
Valg

Møtepapirene var lagt ut på foreningens hjemmeside – www.saltnes-batforening.no
Reidar Vatnaland ønsket velkommen til årsmøte i båtforeningen, som i siste liten ble
flyttet ned til Galeiens lokaler.
Ingen hadde kommentarer til innkalling/sakslisten.
Punkt 2:
Til møteleder ble foreslått Helge Danielsen og han ble valgt.
Til referent ble foreslått Einar Johannessen, som ble valgt.
Møtet ble således satt.

Punkt 3.
Ettersom årsberetning har ligget tilgjengelig på nett og således var kjent, ble det av
H. Danielsen foreslått at i stedet for å lese den side for side, bestemt at en kunne
godkjenne den side for side med eventuelle kommentarer.
Side 1 ble godkjent uten kommentarer.
Side 2 ble godkjent uten kommentarer.
Side 3 ble godkjent med utfyllende kommentarer fra leder angående strøm i havna,
bom på båtopptrekk. Det ble spesielt gjort oppmerksom på at styret hadde takket nei
til forespørsel fra kommunen om å overta den gamle pumpestasjon.
Side 4 ble godkjent uten kommentarer.
Årsberetning ble således godkjent i sin helhet.
Punkt 4.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer O. Bredal
Generelt kan det sies at pågående investeringer i havna koster og sånn sett har det
blitt brukt relativt mye penger.
Også kommentar på at det var en skrivefeil i regnskapet, som ble korrigert.
Kommentar angående om hvorfor der ikke er forslag til budsjett. Leder orienterte
rundt dette.
Ingen flere kommentarer.
Regnskapet ble deretter godkjent.
Punkt 5.
Styret foreslo ikke å endre bryggeavgift eller medlemsavgiften. Dette blant annet som
konsekvens av at vi nå også må betale til kommunen bryggeleie.
Ingen kommentar
Styrets forslag ble således godkjent.
Punkt 6.
Av innkomne forslag var der tre
Vedtekter, Havnereglement og Kollektivt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforening.
Når det gjelder vedtekter så ble der en diskusjon rundt regelen om bosted og
bortvisning hvis en flytter ut av bydelen.
Konklusjonen var at inntil der kom klarere retningslinjer fra kommunen så lar vi
bestemmelsen være slik den er i dag.

Generalforsamling ble foreslått endret til årsmøte.
Med disse kommentarer så ble vedtekter enstemmig godkjent av årsmøtet.
Havnereglement ble videre orientert om endringer som var gjort. Ettersom dette er en
administrativ bestemmelse skal den ikke stemmes over.
Havnereglement ble således tatt til etterretning.
Forslag om å melde oss kollektivt inn i KNB ble vedtatt mot 6 stemmer. Videre ble
det bestemt at ordningen skal finansieres av klubbens midler det første året. Etter 1
år skal ordningen evalueres.
Punkt 7.
Valgkomiteen la frem sin innstilling og som videre enstemmig ble følgende personer
valgt:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor

Reidar Vatnaland
Lars Nødtvedt
Roar Husebø
Nils Åsbjørn Knudsen
Helge Danielsen
Terje Tønnesen
Bård Jensen

1 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år

gjenvalg
gjenvalg
ny
ny
gjenvalg
gjenvalg
ny

Styremedlem Einar Johannessen og Revisor Kaare Johansson var ikke på valg.
Valgkomiteen, bestående av Odd Trygve Haavik, Omar Olsen og Einar Nyheim, ble
enstemmig gjenvalgt.

Reidar takker tidligere styremedlemmer for deres innsats.
Årsmøtet ble deretter hevet.
Einar Johannessen
<sign.

