Referat fra årsmøte i Valnesfjord båtforening 17.03.2013

●
●
●

Møtet ble innledet av Trond Inge Olsen. Per Astad ble valgt til dirigent for møtet.
Innkallingen ble godkjent.
Fred Østli ble valgt til referent, og Karl Martin Johansen og Kåre Øyre ble valgt til å
underskrive protokoll

Saker:
1. Årsberetning: Årsberetningen ble gjennomlest og godkjent. Det ble i tillegg redegjort mere
for den geotekniske rapporten, som konkluderer med at man ikke kan forlenge moloen
ytterligere, uten en grundigere utredning, som vil bli for dyr. Moloen vil nå forlenges med
flytebrygge som også vil være bølgedemper. Loddene skal legges ut til sommeren
2. Revidert regnskap: Kasserer orienterte om at en del av dugnadspengene ennå ikke er
utbetalt på grunn av lav kassabeholdning. Regnaskapet ble godkjent. Det ble ytret ønske om
at det neste år legges ved et driftsbudsjett, slik at det blir mere oversikltig å sette seg inn i de
forskjellige postene
3. Fastsetting av kontingent og havneleie: Styret har ingen forslag til endringer på dette i år.
Det kom innspille på at kontingenten er forholdsvis lav. Forslag til endringer på kontingent og
havneleie må imidlertid legges frem før neste årsmøte.
4. Forandring av vedtekter: Det er ingen forslag til forandring av vedtekter
5. Innkomne forslag: Styret har ikke mottatt noen forslag i forkant av møtet
6. Valg: Valgkomiteen som består av Karl Martin Johansen og Kåre Øyre la frem forslag om
gjenvalg på de som var på valg i styret.
o
o
o

Leder: Trond Inge
Styremedlem . Per Helskog
Havnesjef Karl Iver Arntsen

Styret består nå av:
o
o
o
o
o
o

Leder: Trond Inge Olsen – valgt for et år til.
Styremedlem. Per Helskog – Valgt for ny periode på 2 år
Havnesjef Karl Iver Arntsen – valgt for en ny periode på 2 år.
Nestleder Per Astad – sitter ut 2013
Styremedlem Trond Heimtun – sitter ut 2013
Kasserer Arild Kristoffersen – sitter ut 2013

Valgkomiteen ble gjenvalgt og består nå av:

o
o

Karl Martin Johansen – Valgt for 2 år til
Kåre Øyre – sitter ut 2013

Ref: Fred J Østli

Protokoll signatur

Kåre Øyre

Karl Martin Johansen

