
 
 
 
 

Møteprotokoll Årsmøte 2017 
 

Hundvåg, 6.3.2017 
 
 
Styret i Saltnes Båtforening innkalte til årsmøte på Skeie Skole onsdag 22.2.2017 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. 
 
Foreningen har gått til innkjøp av hjertestarter, og før den formelle delen av årsmøtet 
startet ble det gitt opplæring/demonstrasjon i bruk av hjertestarter v/ Helge 
Danielsen. 
 
1. Godkjenning av innkallelse og saksliste. 

 
Ingen hadde kommentarer til innkallelse og saksliste. Det var 28 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. 
 

http://www.saltnes-batforening.no/


3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll 
Til å underskrive protokoll ble Eilert Skog og Tom Haldorsen valgt. Møtet ble dermed 
satt. 
 
4. Årsberetning. 
Kommentar og supplerende informasjon til årsberetningen. 
 
Medlemmene/båthavna: 
Ble presisert viktigheten av at styret blir informert om endring av kontaktinformasjon, 
bytte av båt osv. i henhold til havnereglementet $3.1 
 
Økonomi: 
Presisering av at medlemmene ble fakturert ca kr. 370.000,-  jamfør regnskap.  
 
Årsberetning ble godkjent med overnevnte kommentarer. 

 
5. Revidert regnskap 

 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Roar Husebø. 

- Foreningen tok opp lån kr 160.000.- som vedtatt på fjorårets årsmøte. Har 
betalt kr 86.000,- som engangssum. Er påløpt renter som belastes i 2017.  

- Ikke fakturert for strøm i 2016. Blir fakturert kr 14.000,- for 2016 i år.  
- Lånebeløp skal stå under skal stå under Egenkapital i Balanse. 

Årsmøtepapirer vil bli oppdatert med riktig regnskap og revisjonsberetning. 
 
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. 
 



 
6. Fastsettelse av kontingent og avgift 
 
Styret foreslo å bibeholde kontingent og avgifter for 2017 på samme nivå som før. 
 
Det kom spørsmål om vedrørende forståelsen av avgiftene for lagring av båt/tralle 
som ble presisert av leder; Har du parkert båttralla uten båt i båthavna sommer eller 
vinter, betaler du avgift. Har du ikke båttralla i båthavna når båten ligger på vannet og 
båten står på båttralla om vinteren, betaler du ikke avgift. 
Det var også spørsmål og diskusjon rundt ønsket overskudd for foreningen uten at 
det ble konkludert. Leder mente at foreningen burde ha en signifikant økonomisk 
buffer. 
 
Styrets forslag til kontingent og avgifter ble godkjent. 
 
7. Innkomne forslag 

 
7.1 Forslag til endring av lovverk 

 
Årsmøtet støttet forslaget til endring av $3. Medlemskap. Tillegg til 2. avsnitt; 
«. Slike låneplasser tilbys/tildeles basert på ansiennitet (på venteliste).»  
og  
«. Medlemmer som ønsker å benytte seg av prioritert rett til båtplass, må gi beskjed 
om dette til Styret innen 01.03. Deretter tildeles båtplasser fra ordinær venteliste.» 
 
 
 



 
8. Valg 

 
Møteleder la frem Valgkomitéen sitt forslag til styre og revisor.  
Det hadde ikke kommet forslag om nye medlemmer, så valgkomitéen hadde innstilt 
på gjenvalg av samtlige i styret og revisor. Alle ble enstemmig gjenvalgt. 
 
Styret ble da som følger: 
 
Leder    Nils Å Knudsen  Valgt for 1 år 
Kasserer   Roar Husebø   Valgt for 2 år 
Sekretær  Jonny Indrebø  Ikke på valg, 1 år igjen  
Styremedlem  Odd Nøland    Valgt for 2 år 
Styremedlem  Lars Nødtvedt  Ikke på valg, 1 år igjen  
Styremedlem  Helge Danielsen  Ikke på valg, 1 år igjen 
Varamedlem  Joachim Bruvik  Valgt for 1 år 
Varamedlem  Kåre Vatland   Valgt for 1 år 
 
Revisor  Bård Christian Jensen Valgt for 2 år  
Revisor  Kåre Johansen   Ikke på valg, 1 år igjen 
 
Valgkomiteen var ikke representert på årsmøtet. Etter forslag fra årsmøtet ble også 
valgkomitéen enstemmig gjenvalgt, og denne består så av følgende personer: 
 
Einar Johannessen  
Bjørn Sigve Sivertsen 
John Arne Ask 
 
Hvis valgkomite (- medlemmer) ikke skulle ønske gjenvalg, så får styret mandat til å 
velge valgkomite.  
 
 
Jonny Magne Indrebø 
Sign. 
 
 
Eilert Skog     Tom Haldorsen 
Sign.      Sign. 


