REFERAT FRA ÅRSMØTE I JØRPELAND BÅTFORENING

Årsmøte ble avholdt i båtforeningens klubbhus, torsdag 21. mai 2015 kl. 19.00.
43 medlemmer møtte inkl. styret. Advokat Øystein Hus var også til stede.
Innkalling til årsmøtet ble i år sendt skriftlig hjem til alle medlemmene i foreningen. Sammen
med innkallingen fikk medlemmene tilsendt saksfremlegg til årsmøte med forslag til vedtak
om deling av foreningen.

Årsberetning for 2014
Leder Eivind Fosså ønsket velkommen. Han gikk deretter gjennom årsberetningen for 2014,
som var trykket opp til de fremmøtte. Det var ingen som hadde merknader til årsberetningen.

Regnskap
Økonomiansvarlig Arild Skappel gikk gjennom regnskapet for 2014, og besvarte spørsmål fra
salen.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag
Styret hadde fått inn følgende forslag:
Øke pris på slipping. Kr. 1000 for vanlige båter og kr. 1500 for seilbåter.
Etter noe diskusjon gikk årsmøtet inn for at styret får i oppdrag av årsmøte å revidere
slipping totalt sett, både når det gjelder priser, HMS, ansvar etc.

Ellers ingen innkomne forslag.

Deling av båtforeningen i Vågen og Skjersvika
Alle medlemmene i Jørpeland båtforening hadde før årsmøtet fått tilsendt saksframlegg med
forslag til vedtak (se vedlegg).
Det var en del spørsmål fra de frammøtte, disse ble besvart dels av leder og dels av advokat
Hus, som har bistått styret med delingssaken. Det ble deretter foretatt skriftlig avstemming.
Det var kommet inn fem forhåndsstemmer fra medlemmer som ikke hadde anledning til å
stille, og årsmøtet bestemte at også disse skulle tas med i avstemningen. Styret talte opp
stemmene under oppsyn av advokat Hus. Resultatet av avstemmingen var som følger:
Totalt 47 stemmer (herav 5 forhåndsstemmer)
41 gikk inn for deling

5 var i mot deling
1 var blank

Årsmøtet gikk dermed inn for deling av båtforeningen med det nødvendige flertall, i tråd med
forslaget som var utarbeidet før årsmøtet. Fremdriften videre vil bli som presentert i
saksframlegget, og advokat Hus’ bistand.

Valg
Kjell Inge Bjørheim ledet valget. Valgkomitéen har bestått av Alt Strandset, Svein Log, Tor
Jan Aarstad og Kjell Inge Bjørheim.
Styresammensetningen ser dermed ut som følger for 2015:
Styre
Formann
Økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Husansvarlig

Eivind Fosså
Arild Skappel
Einar Fiskå
Signe Bay Schultz
Ola Vestbø
Otto Fjelde
Kjersti Log

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Varamenn
Varamann
Varamann

Kurt Tengesdal
Egil Knudsen

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Tor Marlow Barka

Valgt av årsmøtet

Tor Morten Lekvam
Tom Arild Lekvam

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Revisor
Revisor
Slipp
Slippansvarlig 1
Slippansvarlig 2

Årsmøte gikk inn for at praksisen med å la personer som går ut av styret automatisk skal
være med i valgkomiteen, ikke lenger skal være gjeldende. Det er nå årsmøte som skal
velge valgkomite.
Årsmøte har besluttet at valgkomiteen for neste år skal bestå av Svein Log, Tor Jan Aarstad
og Kjell Inge Bjørheim.

Fastsetting av medlemskontingent og satser for 2015
Fastsetting av medlemskontingent: Årsmøtet vil at kontingenten for 2015 blir lik som den var i
2014, etter forslag fra styret.

Vel hjem
Eivind takket for oppmøtet, og ønsket medlemmene vel hjem.

Referent
Signe Bay Schultz (ikke til stede på årsmøtet, men skrevet referat i samarbeid med Einar Fiskå).

