Møteprotokoll Årsmøte 2012
Hundvåg, 02.02.2012

Styret i Saltnes Båtforening innkalte til årsmøte på Skeie Skole
Tirsdag 02.02.2012 kl. 19.00.
Til behandling forelå:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder og referent
Valg av to til å underskrive protokollen.
Årsberetning
Revidert regnskap
Fastsettelse av kontingent og avgift
Innkomne forslag
Valg

Møtepapirene var i tillegg lagt ut på foreningens hjemmeside – www.saltnesbatforening.no

Reidar Vatnaland ønsket velkommen til årsmøte i båtforeningen, som ble avholdt på
Skeie Skole.
Til punkt 1.
Ingen hadde kommentarer til innkalling/ sakslisten. Det var 36 fremmøtte medlemmer
tilstede.
Til punkt 2 .
Til møteleder ble der foreslått Helge Danielsen og han ble enstemmig valgt.
Til referent ble der foreslått Einar Johannessen og han ble enstemmig valgt.

Til punkt 3.
Til å underskrive protokoll ble det valgt Odd Trygve Haavik og Kåre Johansen.
Møtet ble således satt.

Til punkt 4.
Ettersom årsberetning har ligget tilgjengelig på nett og således var kjent, ble det av
H.Danielsen foreslått at i stedet for å lese den punkt for punkt ,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 kommentarer fra leder angående eventuell miljøkrav fra
kommunen og det at nye styret må sette seg inn i disse krav.
Side 4 ble godkjent uten kommentarer.
Årsberetning ble således godkjent i sin helhet.
I forbindelse med fjorårets dugnad som er gjennomført i havnen, ble Arild Knutsen
gitt en oppmerksomhet for å ha jobbet hele 49 timer på dugnadene.
Til punkt 5.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Roar Husebø
Kommentar angående strømregning og kontrollmålingen rundt dette.
Dette dreier seg om hovedstrøm som ikke er blitt lest av skikkelig de siste år og at
Lyse derfor har beregnet et noe høyt forbruk ut fra estimat.
Revisor kommenterte at det burde legges ved medlemslister til revisor over hvem
som ikke hadde betalt inn kontingent og bryggeavgift ved forfall.
Med disse kommentarer ble så regnskapet godkjent i sin helhet.
Til punkt 6.
Styret foreslo ikke å endre bryggeavgift eller medlemsavgiften.
Ingen kommentar utover at vi må nå også betale til kommunen om vi liker det eller
ikke.
Styrets forslag ble således godkjent.

Til punkt 7.
Av innkomne forslag var der fire
Søknad om støtte fra Rogaland Friluftsråd, Vedtekter ,Havnereglement og Kollektivt
medlemskap i Kongelig Norsk Båtforening.
Styret fremmet forslag om å støtte Rogaland Friluftsråd med kr 5000.
Reidar orienterte litt rundt dette og forslaget ble deretter enstemmig vedtatt.
Styret foreslo endringer av vedtektenes § 4 og 5 hvor også kasserer og sekretær skal
velges av årsmøtet.
Nils Knutsen kommenterte styrets forslag og som deretter ble enstemmig vedtatt.
Styret foreslo en del endringer i havnereglementet for å få bedre kontroll over båtene/
eierforhold etc.
Forslag til endring ble enstemmig vedtatt. Vedtektene sendes medlemmene av det
nye styret.
Når det gjelder kollektivt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforening ble det av styret
foreslått at vi fortsetter med ordningen og at dette dekkes over driftsbudskjettet.
Kommentarer rundt refusjoner som vi får og som mest sannsynlig vil dekke
kostnadene med selve medlemskapet ,samt om besparelser den enkelte kan få ved
f.eks forsikringer som medlem.
Forslaget om å fortsette ordningen ble så enstemmig vedtatt.
Til punkt 8.
Valgkomiteen la frem sin innstilling og Valgkomiteens formann orienterte om hvor
vanskelig det var å finne kandidat til formannsvervet. Etter å ha foretatt enstemmige
valg på styremedlemmer, så påtok Reidar Vatnaland på seg vervet som leder og han
ble således enstemmig valgt av årsmøtet for et nytt år. Styresammensetningen ble
da som følger:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Revisor

Reidar Vatnaland
Lars Nødtvedt
Roar Husebø
Nils Å Knutsen
Jon Arne Ask
Jonny Indrebø
Helge Danielsen
Odd Nøland
Kaare Johansson
Bård Jensen

1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år

gjenvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
nyvalgt
nyvalgt
gjenvalg
nyvalgt
gjenvalg
ikke på valg

Styremedlem Einar Johannessen tok ikke gjenvalg og ble takket av med en
oppmerksomhet.

Valgkomiteen ble enstemmig valgt
Denne består så av følgende personer
Odd Trygve Haavik
Einar Johannessen
Einar Nyheim
Styret konstituerer seg selv ved første styremøte.
Reidar takket tidligere styremedlemmer for deres innsats.
Årsmøtet ble deretter hevet.

Einar Johannessen
Sign.

Odd Trygve Haavik
Sign.

Kåre Johansen
Sign.

