REFERAT FRA ÅRSMØTE
JØRPELAND BÅTFORENING 2018
Årsmøte ble avholdt i båtforeningens klubbhus, onsdag 14. mars 2018 kl. 19.00.
26 medlemmer møtte inkl. styret.
Årsmøtet er annonsert i Strandbuen, på våre nettsider og på foreningens facebookside. Det
var ingen merknader til innkallingen.

Årsberetning for 2017
Leder Eivind Fosså ønsket velkommen, og presenterte styret for 2017. Han gikk deretter
gjennom årsberetningen for 2017, som ble vist på storskjerm. Denne er også lagt ut på
nettsidene våre.
Det var ingen som hadde merknader til årsberetningen, og den ble enstemmig godkjent.
Det ble ytret ønske om at årsberetningen fra og med neste år kopieres opp i et passende
antall og deles ut i papirform på årsmøtet.
Det ble også presentert en oversikt over prosjekter som bør jobbes (videre) med i 2018.
Eivind orienterte også litt om drift av gjestehavn, om gamle avtaler om hvilke områder
båtforeningen skal få disponere, og kommunikasjon vi har hatt med kommunen i forhold til
dette.

Regnskap
Økonomiansvarlig Stian Fjelde gikk gjennom regnskapet for 2017, og åpnet for å besvare
spørsmål fra salen.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag
Styret hadde fått inn to forslag før møtet.
1) «Forslag om å endre valgperiode for leder, kasserer og sekretær, fra 1 år til 2 år».
Styrets innstilling: Årsmøtet foreslår at formann fortsatt velges for ett år om gangen, mens
økonomiansvarlig velges for to år om gangen.
Det ble stemt over forslagene ved håndsopprekning. Opprinnelig forslag fra forslagsstiller
fikk åtte stemmer, mens forslaget fra styret fikk 18 stemmer.
Årsmøtets vedtak: Årsmøtet foreslår at formann fortsatt velges for ett år om gangen,
mens økonomiansvarlig velges for to år om gangen.
2) «Styret utarbeider retningslinjer for tildeling av betalt arbeid i regi av båtforeningen.
Det tenkes spesielt på innkreving av avgifter fra gjester og husansvarlig. Det må

opplyses om lønn og gjøres tilgjengelig for medlemmer å søke via hjemmesider,
Facebook etc. Om det er flere interesserte bør det fordeles/stykkes opp i perioder.
Styrets innstilling: Årsmøtet gir styret for 2018 fullmakt til å utarbeide retningslinjer for
tildeling av betalt arbeid i båtforeningen.
Det ble foretatt avstemning ved håndsopprekning, der det var stort flertall for forslaget.
Årsmøtets vedtak: Årsmøtet gir styret for 2018 fullmakt til å utarbeide retningslinjer
for tildeling av betalt arbeid i båtforeningen.

Valg
Kjell Inge Bjørheim ledet valget. Valgkomitéen har bestått av Kjell Inge Bjørheim, Tor Jan
Aarstad og Svein Log.
Årsmøtet gikk inn for valgkomiteens forslag, og styresammensetningen ser dermed ut som
følger for 2018:
Styre
Formann
Økonomiansvarl
ig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Eivind Fosså
Stian Fjelde

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Einar Fiskå
Tor Jan Aarstad
Ola Vestbø
Otto Fjelde

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

Signe Bay Schultz gikk i år ut av styret, mens Tor Jan Aarstad bla valgt inn i hennes sted.
Varamenn
1.varamann
2.varamann

Tom Arild Lekvam
Egil Knudsen

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Revisor
Revisor

Tor Marlow Barka

Valgt av årsmøtet

Slipp
Slippansvarlig 1
Slippansvarlig 2

Tor Morten Lekvam
Tom Arild Lekvam

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Valgkomité
Valgkomiteen har bestått av Kjell Inge Bjørheim, Svein Log og Tor Jan Aarstad. Sistnevnte
ble valgt inn i styret for 2018, og skal dermed ikke være med i valgkomitéen for neste år.
Erling Bratthammer ble valgt inn i hans sted. Kjell Inge Bjørheim og Svein Log var villige til å
fortsette, og det kom ingen andre forslag. Valgkomiteen ser dermed ut som følger for neste
år.
Svein Log

Valgt av årsmøtet

Erling Bratthammer
Kjell Inge Bjørheim

Valgt av årsmøtet
Valgt av årsmøtet

Eivind takket for tilliten, og takket avtroppende styremedlem for innsatsen.

Fastsetting av medlemskontingent og satser for 2018
Styret foreslår at vi beholder de prisene som vi har i dag både når det gjelder
medlemsavgift og havneavgift. Årsmøtet er enige i dette. Når det gjelder kostnad for bruk
av slipp ser styret for seg at denne bør økes, men i og med at oppgradering av slippen
enda ikke er ferdigstilt, ønsker styret å utsette dette til neste år. Se ellers årsmøtereferat fra
2017 og 2015.

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

Signe Bay Schultz
Referent

