REFERAT FRA ÅRSMØTE I JØRPELAND BÅTFORENING

Årsmøte ble avholdt i båtforeningens klubbhus, torsdag 27. mars 2014 kl. 19.00.
29 medlemmer (28 stemmeberettigede) møtte inkl. styret.
Annonsering av årsmøtet er gjort i Strandbuen (to utgaver), samt kunngjøring på
båtforeningens hjemmesider.

Årsberetning for 2013
Leder Eivind Fosså ønsket velkommen. Han gikk deretter gjennom årsberetningen for 2013,
som var trykket opp til de fremmøtte, og dessuten lagt ut på hjemmesiden ca en uke før
årsmøtet.

Regnskap
Økonomiansvarlig Tom Barkved gikk gjennom regnskapet for 2013, og besvarte spørsmål fra
salen. Et av spørsmålene gikk på hvordan foreningen skal gjøre når utrigger blir utslitt og må
fornyes, foreningen har per i dag ikke noen konto som det settes av midler til fornying på.
Regnskapet ble lagt ut på klubbens nettsider to uker før årsmøtet.
I 2013 hadde foreningen et underskudd, men dette skyldes primært at vi har nye utriggere
som ble kjøpt inn, men ikke ble fakturert ut i regnskapsåret.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag
Styret hadde fått inn et forslag som gikk på belysning i havnen, skjerming rundt slipp etc.
Dette ble vurdert som en sak for styrets og foreningens arbeid fremover, og ikke noe som
skal fremmes på årsmøte.
Ellers ingen innkomne forslag.

Endring ordlyd i havnereglementet §15
Utdrag fra innkalling:
Styret foreslår at dagens ”Når medlemmet ønsker å si opp sin båtplass vil han få refundert det som
utriggeren koster den dagen han velger å si opp sin båtplass minus 10” endres til ”Når medlemmet
ønsker å si opp sin båtplass vil han få refundert det beløp som utriggeren koster etter Jørpeland
båtforenings gjeldende satser den dagen han velger å si opp sin båtplass minus 10%”.
Det var ingen kommentarer til foreslått endring, og forslaget ble vedtatt.

Orientering om medlemsskap i Kongelig Norsk Båtforening
Erling Bratthammer orienterte om Kongelig Norsk Båtforening (KNBF). Sittende styre ønsker
at foreningen inngår medlemskap i denne foreningen.
Styret ønsker å gå videre med saken, og blant annet sjekke opp priser på forsikringer av
foreningens anlegg og styreansvar. Dersom styret vurderer medlemskapet i KNBF som
hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig, fikk de fullmakt fra årsmøte om å inngå
medlemskap her.

Konsekvensutredning for deling av båtforeningen i Vågen og Skjersvika
En arbeidsgruppe bestående av Eivind Fosså, Jens Bjørheim og Einar Fiskå presenterte
arbeidet som de har gjort i forhold til denne saken. Dette forslaget var trykket opp og ble delt
ut til de fremmøtte.
Årsmøte går inn for at Skjersvika skilles ut og blir en egen båtforening. Årsmøte vil at et
utvalg av medlemmer fra Skjersvika møtes med et utvalg av medlemmer fra
Tungland/Vågen, for å komme frem til en ordning for hvilke vilkår som skal ligge til grunn for
utskillelsen. Det ble foretatt avstemning ved håndsopprekning, på avstemningstidspunktet
var det 27 stemmeberettigede til stede. 22 medlemmer var for en utskillelse, 3 medlemmer
var mot og 2 stemte blankt.
Kun fire personer som har båtplass i Skjersvika var til stede på årsmøte. Disse ble valgt inn
som nytt styre i Skjersvika, og skal gå videre i dialogen med styret i Jørpeland båtforening:
Jonas Ravnås, Vidar Helgeland, Tom Barkved og Leif Melberg.
Det ble stilt spørsmål om utskillelse kan defineres som en deloppløsning og dermed
berammes av havnereglementes §14. Årsmøtedeltakerne kunne ikke se at vedtaket som ble
gjort i dag er i strid med denne bestemmelsen.
Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte når styrene har blitt enige om vilkårene for
utskillelsen.

Mulighet for utvidelse av båthavna i Skjersvika
Erling presenterte, som bestilt av forrige årsmøte, mulighetene for å utvide i Skjersvika. Det
er mulig å fylle ut ny molo, ingen begrensninger i gjeldende reguleringsplan. Erling gjorde
årsmøtet oppmerksom på at alle opplysninger i forhold til grenser, reguleringer osv finnes på
Strand kommunes hjemmesider (reguleringsplan).

Valg
Jonas Ravnås ledet valget. Valgkomitéen har bestått av Jonas Ravnås, Rune Hus og Alf
Strandset.
Tom Barkved hadde bedt om å få trekke seg, og valgkomitéen foreslo at Arild Skappel ble
valgt inn i hans sted. Øvrige medlemmer av det sittende styre som var på valg ble
enstemmig valgt av årsmøtet.
Styresammensetningen ser dermed ut som følger for 2014:

Styre
Formann
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Husansvarlig

Eivind Fosså
Arild Skappel
Einar Fiskå
Signe Bay Schultz
Erling Bratthammer
Audun Nag
Kjersti Log

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

Varamenn
Varamann
Kurt Tengesdal
Valgt av årsmøtet
Varamann
Egil Knudsen
Valgt av årsmøtet
Glenn Sigve Jøssang var forrige år tredje varamann, men han gikk nå ut av styret. Det ble
ikke foretatt valg av en tredje varamann i år.
Slipp
Slippansvarlig 1
Slippansvarlig 2

Tor Morten Lekvam
Tom Arild Lekvam

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Innstillingskomitéen for neste år vil bestå av Alf Strandset, Tor Jan Aarstad og Kjell Inge
Bjørheim.

Fastsetting av medlemskontingent og satser for 2014
Fastsetting av medlemskontingent: Årsmøtet vil at kontingenten for 2014 blir lik som den var i
2013, etter forslag fra styret.
Ellers orienterte Tom om honorar for styremedlemmer: fri båtplass/havneavgift. Utover dette
mottar vi ingen lønn.

Kunngjøring foreningsdag og vel hjem
Erling kunngjorde at styret har planlagt en ”foreningsdag” tirsdag 1. april (ettermiddag/kveld)
og lørdag 26. april (dagtid). Det blir da lagt opp til sosialt samvær med noe bevertning rundt
klubbhuset, kombinert med en opprydning/”vårpuss” på uteområdet rundt båtplassene. Vi
håper på godt oppmøte, og ser gjerne at medlemmene tar med kost, arbeidshanser, rake,
tilhenger etc.
Eivind takket for oppmøtet, og ønsket medlemmene vel hjem.

Referent
Signe Bay Schultz

