
Referat fra årsmøte i Valnesfjord båtforening 21.03.2018 
 

Sted: Foreningens klubbhus i Skaft  Tid: Kl 19:00 

 

Til stede fra Styret: 

Fred Østli, Tor Jonny Gåsvær, Trond Inge Olsen, Tom Seljeås, Karl Iver Arntsen 

Ikke tilstede: Per Astad og Magne Kristiansen 

 

Stemmeberettigede medlemmer tilstede (inkl styret): 16 

 

Valg av ordstyrer: Fred Østli 

Valg av referent: Tom Seljeås 

Underskrift protokoll: Karl Martin og Odd Harald Arntzen 

 

Innkalling: Spørsmål rundt hvilke saker som tas opp til årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp 

må meldes inn minst 14 dager før årsmøtet.  

Det etterlyses at referat fra tidligere årsmøter blir publisert på hjemmesidene.  

Innkalling blir godkjent med kommentar at denne bør publiseres noe lengre i forkant av neste 

årsmøte. 

 

Årsmelding: 
Leder gjennomgikk årsmelding. 

Mye arbeid gjort i havna de siste årene. Plan om å bygge videre på balkong rundt foreningens 

hus. 

Vognen på slipen må utbedres, også for å kunne ta tyngre båter. 

Ca 20 på venteliste for båtplass i havna. 

2 ledige kajakkplasser i naustet, men kapasitet kan utvides med enda 5 til. 

Fortsatt en del som velger å betale seg ut av dugnadsplikten. 

 

Årsmeldig: Godkjent uten kommentarer 

 

Økonomi: 
Kasserer presenterte regnskap 2017 og budsjett 2018  

Det meste av inntekter kommer fra manglende dugnadsinnsats, kontingent, havneleie og 

naustleie. 

I 2017 har foreningen hatt store utgifter knyttet til oppgradering av bad. 

En del utgifter knyttet til etablering av utligger i havna. 

Flere utleieplasser vil gi økt inntektsgrunnlag i 2018. 

Vanskelig å budsjettere vedlikehold før en ser hva som eventuelt er skadet etter vinteren. 

Budsjettet for 2018 er avhengig av at salg av båtplasser går som forventet. 

 

Regnskap og budsjett: Godkjent uten kommentar  

 

Eventuelt: 
Hva med saker som ikke er egnet for et årsmøte? Hvilken tilbakemelding skal en forvente? 

Burde få et svar om hvordan saken vil bli behandlet. 

Leder: Saken det vises til er behandlet og det vil bli gitt tilbakemelding. Tas til etterretning  

 



Valg: 
Valgkomiteen var ikke representert på årsmøtet, men hadde levert forslag til nytt styre, der 

dette på forhånd var avklart med de foreslåtte. 

 

Følgende stod på valg og ble valgt for ny periode: 

Leder 

Styremedlem 

Kasserer 

Styremedlem 

Fred Østli 

Trond Inge Olsen 

Tor Jonny Gåsvær 

Tom Seljeås 

Følgende var ikke på valg: 

Varamedlem 

Havnesjef 

Per Astad 

Karl Iver Arntsen 

Valgkomite: 

Nyvalgt: 

Fortsetter ett år til: 

Inger Sjøberg  

Svein Rune Jakobsen 

 

Revisor: 
 

Frantz Kristiansen 

 

Styremedlem Per Helskog gikk ut av styret, og det avventes svar fra forespurt erstatter. 

 

Valg: Valget ble godkjent med fullmakt til styret om å få på plass siste styremedlem etter 

årsmøtet.  

 

 

 

 

Valnesfjord: 21.03.2018 

 

Ref. 

Tom Seljeås 

 

 

 

Signering av protokoll: 
 

             

        Odd Harald Arntzen                Karl Martin 
 


