Referat fra årsmøte i Valnesfjord båtforening 29.03.2017
Sted: Foreningens klubbhus i Skaft

Tid: Kl 19:00

Til stede fra Styret:
Fred Østli, Tor Jonny Gåsvær, Kenny Nygård, Trond Inge Olsen, Tom Seljeås, Per Helskog
og Karl Iver Arntsen
Stemmeberettigede medlemmer tilstede (inkl styret): 12
Valg av ordstyrer: Fred Østli
Valg av referent: Tom Seljeås
Underskrift protokoll: Ståle Jensen og Svein Rune Jakobsen
Innkalling: Godkjent med kommentar at denne bør publiseres noe lengre i forkant av neste
årsmøte.

Årsmelding:
Leder gjennomgikk årsmelding.
Kom inn spørsmål ang. Kostnader knyttet til kajakknaustet med kommentar at dette prosjektet
hadde medført større kostnader enn budsjettert. Forklaring ligger i at prosjektet utviklet seg
underveis, og beslutninger om endringer ble tatt i samråd med leder/ styret under
byggeprosessen.
Usikkerhet om hvor mange kajakkplasser som er reservert. Er bare betalt inn for 15, men
trolig er det nærmere 20 plasser i bruk i dag.
Toalett/ vaskerom under restaurering, og snart ferdig. I tillegg har gang og andre nærliggende
områder fått en oppgradering. Kenny og Karl Iver har lagt ned mange dugnadstimer i dette
prosjektet i løpet av vinteren.
Fortsatt en del som velger å betale seg ut av dugnadsplikten.
Årsmeldig: godkjent av årsmøtet

Økonomi:
Kasserer presenterte regnskap 2016 og budsjett 2017.
Betalt dobbel festeleie i 2016, da denne ikke ble betalt i 2015.
Regnskap og budsjett: Godkjent av årsmøtet

Forlag til vedtektsendring:
På vegne av brukere av kajakknaustet har styret behandlet et forslag om vedtektsendringer
med forslag om å åpne for utleie/ framleie av kajakkplasser også for medlemmer utenfor
Valnesfjord.
Styret presenterte et forslag til endring av §11 og §12 i foreningens vedtekter som gjelder
både for kajakk- og båtplasser.
Pris settes av styret, og det åpnes ikke for at leiekostnadene skal kunne betales ved deltakelse
på dugnad.
Forslag om vedtektsendring: Vedtatt av årsmøtet

Valg:
Valgkomiteen var ikke representert på årsmøtet, men hadde levert forslag om at sittende styre
tar gjenvalg for ett år til. Dette er avklart på forhånd med styremedlemmene.
Det var ikke kommet inn forslag til ny medlem i valgkomité og revisor, og årsmøtet valgte her
å avklare i etterkant med de valgte.
Følgende ble valgt for ett år:
Leder
Fred Østli
Nestleder

Kenny Nygård

Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Havnesjef

Tor Jonny Gåsver
Trond Inge Olsen
Per Helskog
Tom Seljeås
Per Astad
Karl Iver Arntsen

Revisor
Valgkomité

Frantz Kristiansen
Bjørn Jensen og Svein Rune Jakobsen (ny)

Valnesfjord: 29.03.2017
Ref.
Tom Seljeås

Signering av protokoll:
Ståle Jensen

Svein Rune Jakobsen

