
 

 

 
 

Møteprotokoll Årsmøte 2018 
 

Hundvåg, 13.2.2018 
 
 
Styret i Saltnes Båtforening innkalte til årsmøte på Skeie Skole onsdag 7.2.2018 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 

7.1 Forslag til endring av vedtekter. 
8. Valg av; 

 Leder 
 Kasserer og sekretær 
 Styremedlemmer 
 Varamedlemmer 
 Revisorer 
 Valgkomité 

 

Møtepapirene var i tillegg lagt ut på foreningens hjemmeside  
– www.saltnes-batforening.no 
 
Leder Nils Å Knudsen ønsket velkommen til årsmøtet i båtforeningen. 
 
1. Godkjenning av innkallelse og saksliste. 

 

Ingen hadde kommentarer til innkallelse og saksliste. Det var 29 fremmøtte 
medlemmer til stede. 
 
2. Valg av møteleder og referent. 

 
Til møteleder ble Reidar Vatnaland 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 Oddmund Torjussen og Rolf Jonassen valgt.  
Møtet ble dermed satt. 
 



4. Årsberetning. 
Kommentar og supplerende informasjon til årsberetningen. 
 
Økonomi: 
Leder orienterte om hvordan miljø pengene ble disponert.  
 
Årsberetning ble godkjent med overnevnte kommentarer. 

 

5. Revidert regnskap 
 

Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått av møteleder. 
- Fakturert beløp for strøm gjaldt for 2016 og 2017. 
- Gjenstående lånebeløp kr. 24.000,-. 

 
 

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. 
 



 
6. Fastsettelse av kontingent og avgift 
 
Styret foreslo å bibeholde kontingent og avgifter for 2018 på samme nivå som før. 
 
Styrets forslag til kontingent og avgifter ble godkjent. 
 
7. Innkomne forslag 

 
7.1 Forslag til endring av lovverk 

 
Årsmøtet støttet forslaget til endring av § 1. Navn. 
«Foreningens navn er Saltnes Båtforening Hundvåg.» 
 
og forslaget til ny § 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.» 
 
De etterfølgende §§ vil derav få endret nummer. 
 



 
8. Valg 

 
Einar Johannessen la frem Valgkomitéen sitt forslag til styre og revisor.  
Valgkomitéen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret ble da som følger: 
 
Leder    Tom Haldorsen  Ny. Valgt for 1 år 
Kasserer   Roar Husebø   Ikke på valg, 1 år igjen 
Sekretær  Helge Danielsen  Ny (var styremedlem). Valgt for 2 år 
Styremedlem  Odd Nøland    Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem  Lars Nødtvedt  Gjenvalg, Valgt for 2 år  
Styremedlem  Kåre Vatland   Ny (var varamedlem). Valgt for 2 år 
Varamedlem  Joachim Bruvik  Gjenvalg. Valgt for 1 år 
Varamedlem  Frode Olsen   Ny. Valgt for 1 år 
 
Revisor  Bård Christian Jensen Ikke på valg, 1 år igjen 
Revisor  Kaare Johansson   Gjenvalg. Valgt for 2 år 
 
Etter forslag fra årsmøtet ble ny valgkomitéen enstemmig valgt, og denne består nå 
av følgende personer: 
 
Einar Johannessen (Gjenvalg) 
Per Skjørvestad 
Arild Knutsen 
 
Leder Nils Å Knudsen åpnet til slutt opp for meningsutveksling og innspill fra 
årsmøtet hvor det ma. ble diskutert tilgang til hjertestarter, når det gjelder båter uten 
tilsyn bør styret tilskrive båteier om forholdet, venteliste vs. ønske om båtplass over 
2,5 breddemeter. 
 
 
 
Jonny Magne Indrebø 
Sign. 
 
 
Oddmund Torjussen   Rolf Jonassen 
Sign.      Sign. 


