Møteprotokoll Årsmøte 2015
Hundvåg, 11.2.201

Styret i Saltnes Båtforening innkalte til årsmøte på Skeie Skole onsdag 11.2.2014 kl.
18.30.
Til behandling forelå:
1. Godkjenning av innkallelse og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Fastsettelse av kontingent og avgift
7. Innkomne forslag
8. Valg av;
• Leder
• Kasserer og sekretær
• Styremedlemmer
• Varamedlemmer
• Revisorer
• Valgkomité
Møtepapirene var i tillegg lagt ut på foreningens hjemmeside
– www.saltnes-batforening.no
Nestleder Nils Å Knudsen ønsket velkommen til årsmøtet i båtforeningen.
1.

Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Ingen hadde kommentarer til innkallelse og saksliste. Det var 32 fremmøtte
medlemmer til stede.
2. Valg av møteleder og referent.
Til møteleder ble Odd Trygve Håvik foreslått og han ble enstemmig valgt.
Til referent ble Jonny Magne Indrebø foreslått og han ble enstemmig valgt.
3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll
Til å underskrive protokoll ble det valgt Sissel Ingebretsen og Kåre Vatland.
Møtet ble dermed satt.

4. Årsberetning.
Kommentar og supplerende informasjon til årsberetningen.
Administrativt:
Kommentar fra Reidar Vatnaland om at det prinsipielle rundt vedtektenes $3 ikke var
riktig. Mente at vedtekten er ikke slik som var det ble foreslått og vedtatt i 2014.
Styret stod at det var riktig i Årsberetning 2013 og på hjemmeside, men at de
vedlagte vedtektene en feil ordlyd som beskrevet i Årsberetning.
Dugnad:
I for bindelse med fjorårets dugnad som er gjennomført i havnen, ble Harald Norland
tildelt blomster for å ha jobbet 33 timer på dugnadene.
Uværet:
Leder orienterte om status rundt arbeidet etter skadene på moloene etter stormene
”Ivar” og ”Nina”. Diskusjon rundt hva som var, og burde være Stavanger kommunes
ansvar.
Årsberetning ble godkjent med overnevnte kommentarer.
5. Revidert regnskap
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Roar Husebø.
Tilleggsopplysninger til regnskapet:
- Strøm var ikke avlest i 2013. Strøm var tatt med for både 2013 og 2014.
- Foreningen hadde en dyr forsikring, og har skiftet til en rimeligere forsikring fra
Fender.
Kommentar om at miljøinntektene regnskapsmessig kunne være feil siden de stod
både under Eiendeler og Egenkapital i regnskapet.
Med disse tilleggsopplysningene og kommentaren ble så regnskapet godkjent i sin
helhet.
6. Fastsettelse av kontingent og avgift
Styret foreslo ikke å endre bryggeavgift eller medlemsavgiften. Avgiftene til
Stavanger kommune økt i henhold til indeks regulering på ca. 4 %.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
7. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

8. Valg
Einar Johannessen la frem Valgkomiteen sitt forslag til styre.
Følgende styresammensetning ble enstemmig valgt:
Styret ble da som følger:
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor

Nils Å Knudsen
Roar Husebø
Jonny Indrebø
Odd Nøland
Lars Nødtvedt
Joakim Bruvik
Kåre Vatland
Bård Jensen

1 år (gjenvalg)
2 år (gjenvalg)
1 år (gjenvalg)
2 år (gjenvalg)
1 år (gjenvalg)
1 år (gjenvalg)
1 år (ny)
2 år (gjenvalg)

Styremedlemmet Helge Danielsen og revisor Kåre Johansen var ikke på valg.
Valgkomiteen ble enstemmig valgt, og denne består så av følgende personer:
Einar Johannessen
(gjenvalg)
Bjørn Sigve Sivertsen
(gjenvalg)
John Arne Ask
(gjenvalg)
Leder Nils Å Knudsen åpnet til slutt opp for meningsutveksling og innspill fra
årsmøtet vedrørende reparasjon av molo, om hvordan foreningen bør forholde seg til
Stavanger kommune.
Jonny Magne Indrebø
Sign.

Sissel Ingebretsen
Sign.

Kåre Vatland
Sign.

