
 
 

Årsmøtereferat fra årsmøte for 2010 i Saltnes 
Båtforening, avholdt den 23.3.2010. kl. 1900 - 2045 

 
 
 
Årsmøtet ble avholdt i Bydelshuset, Hundvåg 
 
Årsmøtereferatet refererer sakene i samme rekkefølge som agendaen. 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det var ingen innsigelser til innkallingen og sakslisten. Godkjent. 
 
2. Valg av møteleder og referent 
Som møteleder ble foreslått Odd Trygve Haavik og som referent Bjørn Olav Vaaga. 
Begge valgt. 
 
3. Årsberetning 
Årsmøterapporten (les Årsberetningen) ble på vegne av styret gjennomgått av Einar Johannesen. 
Årsrapporten er ”enkel” hvilket kanskje symboliserer aktivitetene i det forgangne år. Ingen merknader til 
årsberetningen. Årsberetning godkjent ved akklamasjon. 
 
4. Revidert regnskap 
Revidert regnskap ble på vegne av styret gjennomgått av Einar Johannesen. Årsmøtets konklusjon var ”vi 
har god råd”. For likevel å kunne optimalisere den økonomiske situasjonen ble det foreslått å flytte en del 
av foreningens midler på bedre rentebærende konti. Det nye styret ble oppfordret til å se på dette. Ingen 
øvrige merknader. Revidert regnskap godkjent ved akklamasjon. 
 
5. Fastsettelse av kontingent og avgift 
Gitt den økonomiske situasjon og de fremdriftsplaner som foreligger ser ikke styret det nødvendig å øke 
kontingent og avgift. Kontingent og avgift forblir uendret for driftsåret 2010. 
 
6. Innkomne forslag 
Det var ett inkommet forslag til Årsmøtet, om å ”utvide plassene med ½ mtr på flytebryggene”. En del 
diskusjon og avklaringer rundt forslaget og om det i det hele tatt var noe Årsmøtet skulle ta stilling til 
(styresak?). Årsmøtet valgte likevel å stemme over forslaget. Forslaget ble nedstemt (i den form det 
foreligger), men Årsmøtet sender forslaget til ytterligere behandling i det nye styret. Problemstillingen 
ligger i om man skal prioritere eksisterende medlemmer eller nye medlemmer. 
 
7. Valg 
Valgkommiteens innstilling ble fulgt, med unntak av at styremedlem Frode Gautvik bare tar gjenvalg for 
ETT år. Hele styret valgt ved akklamasjon. 
Valgkommiteen ble foreslått gjenvalgt hvilket ble godkjent ved akklamasjon. 
 
 
 
 
 



 
 
Styret i Saltnes Båtforening består i perioden frem til årsmøte i 2011 av følgende personer: 
 
Formann  Reidar Vatnaland 1 år (ny) 
Styremedlem Einar Johannesen 2 år (gjenvalg) 
Styremedlem Frode Gautvik  1 år (gjenvalg) 
Styremedlem Ole Bredal  1 år (ikke på valg) 
Styremedlem Lars Nødtvedt  1 år (ikke på valg) 
Vararep.  Helge Danielsen 1 år (gjenvalg) 
Vararep  Terje R Tønnesen 1 år (gjenvalg) 
Revisor  Kaare Johansson 2 år (gjenvalg) 
Revisor  Harald Norland 1 år (ikke på valg) 
 
 
Valgkommiteen i Saltnes Båtforening består i perioden frem til årsmøte i 2011 av følgende personer: 
Odd Trygve Haavik, Omar Olsen og Einar Nyheim. 
 
Årsmøtet benyttet ellers anledningen til å takke avtroppende formann Egil Mathisen for sin innsats 
gjennom flere år. Erkjentlighetsgave vil bli overrakt ved anledning. 
 
 
Årsmøte slutt 
 

 
Det ble etter det formelle årsmøte en del ”drøs rundt bordet”. Saker som ble nevnt her kan være av 
betydning for det nye styret sitt videre arbeid. 
- I lys av den tragiske ulykken som rammet båtforeningen julaften 2009 er det et tankekors hvordan det er 
mulig å forbedre sikkerheten i havna så vel som blant medlemmene. Det ble reist forslag om eventuellt å 
be Redningsselskapet om å kunne bistå med sin erfaring og ekspertise. 
- Det ble også reist spørsmål vedrørende hvilke sanksjonsmuligheter (regelverk og ”prosedyrer”) man har 
for hvordan utestående betaling skal inndrives.  
- Likeså vedtektenes ordlyd om tilhørighet til bydelen som betingelse for medlemsskap i båtforeningen. 
Hvor sterkt står dette juridisk? Folk som vil eller må flytte fra bydelen – hva gjøres med deres 
medlemsskap? Båtplass i Stavanger er å anse som et ”gode” som det kan forventes kamp om – før eller 
siden. 
 
 
 

 
 
Hundvåg 31.3.2010 
 
Bjørn Olav Vaaga 
Referent 


