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ÅRSBERETNING 2017

Administrativt
Styret har i beretningsåret bestått av:
 Leder /havnesjef
Nils Åsbjørn Knudsen
 Nestleder/Kasserer
Roar Husebø
 Sekretær
Jonny Magne Indrebø
 Styremedlem
Lars Nødtvedt
 Styremedlem
Helge Danielsen
 Styremedlem
Odd Nøland
 Varamedlem
Joachim Bruvik
 Varamedlem/ Ass.havnesjef Kåre Vatland
Styreleder har representert båtforeningen i møter med Stavanger
kommune, Stavanger Båtforeningers Fellesråd og Faglig råd
småbåthavner. I perioden har det vært gjennomført 4 styremøter.
Ordningen med at varamedlemmene blir innkalt til styremøtene har blitt
videreført.
Medlemmene/båthavna
Båtforeningen disponerer nå 132 båtplasser. 26 står på venteliste.
33 står på prioritert venteliste.
Vi oppfordrer som tidligere om at båtforeningen blir informert om
endringer i e-postadresser, mobiltelefon nummer, bytte av båt osv. i
henhold til havnereglementet § 3.1.
Aktiviteter
Hovedaktiviteten har også i år som i fjor vært å fullføre arbeidet med
utbedring av skader på molo etter uværene "Mons", "Nina" og "Ole". Det
er blitt lagt ut masse på begge moloene, samt at disse har fått noe mer
høyde.
Den andre store aktiviteten er arbeidet med nye båtplasser. Dette
arbeidet er kommet godt i gang, og vil bli avsluttet så fort som mulig. Her
vil det bli 10 plasser på 3,0 meter.

Det har tidligere vært et ønske fra medlemmer om flere lysstolper på
flytebryggene. Disse er nå montert.
Av andre aktiviteter kan nevnes i stikkordsform: Rydding/plenklipping,
planering, utbedring av lys, deponering av masser, etc.
Dugnad
Noe mer dugnadsaktivitet i 2017 enn i 2016. Totalt ble det innkalt til og
gjennomført 14 dugnader og det ble lagt ned til sammen 502
dugnadstimer. Det må atter igjen bemerkes at en god del arbeid blir
utført utenom ordinære dugnader av bl.a. Lars, Arnulf, Kåre og Nils med
flere.
Tallene for de siste årene har vært:
Årstall
Antall dugnader
2017
14
2016
10
2015
17
2014
10

Antall timer
502
333
780
592

Økonomi
Utgiftene til aktivitetene i 2017 var lavere enn i 2016. Utgifter til drift av
havnen ble redusert til ca. kr. 135.000,- i forhold til 2016 da utgiften var
ca. kr. 180.000,-. Når kontingent/bryggeavgift fra medlemmene utgjorde
ca. kr. 212.000,-, så viser regnskapet et overskudd på vel kr. 129.000,-.
Medlemmene er fakturert med ca. kr. 375.000,- i kontingent,
bryggeavgift, havneleie og miljøavgift. Av dette utgjør havneleien til
kommunen ca. kr 121.000,-, og miljøavgift ca. kr. 42.000,-.
Ved utgangen av året har foreningen ca. kr. 309.000,- på konto.
Gjenstående lånebeløp er kr. 24.000,-.
Styret, Hundvåg, 31.01.18

FORSLAG TIL KONTINGENT OG AVGIFTER FOR 2018
Styret foreslår overfor Årsmøtet at kontingent og avgifter for 2018
bibeholdes på samme nivå som før.
 Kontingent
 Bryggeavgift
 Lagring av båt/tralle
1.8)

kr 500,- pr. medlem
kr 400,- pr. breddemeter
kr 500,- pr båt/tralle (havnereglement

I tillegg kommer avgifter til Stavanger kommune pr. breddemeter som
økes fra kr 320,- til kr 350,- for leie, men beholder kr 110,- for miljøavgift.
Styret

Innkomne forslag:
Endring av lovverk fremsatt av Styret:
Som følge av endring av "Personvernloven" som trer i kraft mai 2018, må
foreningen pga medlemskap i KNBF, legge til en paragraf i vedtektene.
De etterfølgende §§ vil derav få endret nummer.
§ 4. Personvern
Saltnes Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine
medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass,
og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund,
heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Saltnes Båtforening skal
kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og
medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlemsnummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke
er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig
til Saltnes Båtforening.
Endring av §1. Navn
Pga gjentatte forvekslinger mellom båthavn med samme navn på
østlandet, ønsker styret å endre denne paragraf til følgende.
§1. Navn
Foreningens navn er Saltnes Båtforening Hundvåg.

Valgkomiteens forslag vil bli lagt frem på årsmøtet.

