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ÅRSMØTE 15. MARS 2011 
 
Sakene ble gjennomgått i medlemsmøte før årsmøtet. Ordinære årsmøtesaker ble behandlet, i tillegg til 
en sak under eventuelt.  
 
 

Åpning 
Formann Arnt Heggøy åpnet møtet. Sakliste var ok.  
 

Kommentarer til innkalling 
Innkallingen ble godkjent.  
 

Valg av møteleder 
Formann Arnt ble valgt til møteleder 
 

Valg av protokollfører 
Sekretær Nils Kåre Rovik ble valgt til protokollfører.  
 

Valg av representanter for underskrive protokoll og  tellekorps 
Egil Halleland og Duval Stange ble valgt til å underskrive protokollen. De ble også valgt til å telle stemmer. 
Det var 25 stemmeberettigede (inkl 1 fullmakt), 2 ikke stemmeberettigede.  
 

Årsberetning havneutvalg 
Jan Vinnes, som var leder for havneutvalget i 2010 var ikke til stede. Arnt gjorde rede for året som var gått 
og la fram ønsker for 2011. Fortalte at kontroll av fortøyninger var prioritert for 2011 (inkl dykkerrapport).  

Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av Eva. I 2010 har driftsutgiftene økt, men med økte inntekter som ble 
vedtatt forrige årsmøtet ser situasjonen ok ut. Også med tanke på planlagt låneopptak for ny brygge 4. 
Største ”ekstraordinære” utgifter var kjøp av nye flytepontonger til brygge 1, samt dykkerinspeksjonen. Det 
er også kjøpt bærbar PC, videokanon og programvare (Havnman og standardprogrammer).    
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Fastsettelse av kontingent  
Årsmøtet vedtok å opprettholde kr 250 for 2011.   
 

Budsjett  
Budsjett for 2011 ble gjennomgått av Eva. Budsjettet er en videreføring av budsjett for 2010. Imidlertid er 
det noe usikkert med tanke på kjøp som er planlagt (brygge 4). Årsmøtet vedtok budsjettet enstemmig. 
 

Innkomne forslag 
Ingen 
 

Eventuelt 
Styret har sagt opp en båtplass pga båten ikke har vært i bruk de siste fem år. Det er klagerett på dette 
vedtaket for årsmøtet, og båteier ville bruke denne retten. For å få en konklusjon ble det stemt over to 
forslag: 
 

• Skriftlig eller muntlig avstemming? 20 stemte for håndsopprekning 
 
• Alt 1: Medlemmet mister rett til båtplassen. 13 stemmer for. 3 stemmer mot 
• Alt 2: Medlemmet får frist på en uke til å ta opp båten, og får i tilfelle rett til å beholde plassen 

videre. Fikk 9 stemmer for. 12 stemmer mot. 
 
Det var 23 stemmeberettigede i saken. 
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Valg  
Leder av valgkomiteen var Jan Helge Nilsen. Alle som stod på valg tok gjenvalg. Det var behov for ett nytt 
varamedlem. 
 
Formann:  Arnt Heggøy  1 år gjenvalg 
Nestformann:  John Kr Stenersen 1 år  gjenvalg 
Sekretær:  Nils K Rovik  2 år gjenvalg 
Kasserer:  Eva Thorbjørnsen 1 år gjenvalg 
Styremedlem: Jan Helge Nielsen 1 år ikke på valg 
 
1. varamann: Gaute Reinsnos 1 år ikke på valg 
2. varamann:  Terje Klungland  2 år nyvalg 
 
Havneutvalg 
Leder:  Gaute Reinsnos 2 år nyvalg 
  Peder Varne Olsen 2 år gjenvalg 
  Terje Nygård  2 år nyvalg 
  Arne Ilstad  1 år ikke på valg 
 
Slippen  Ole Melkevik  1 år ikke på valg 
 
Hus- og arrangementkomite 
 
Leder:  Thor Arne Lie  1 år ikke på valg 
  Dagfinn Apeland 1 år ikke på valg 
  Egil O Halleland 1 år  ikke på valg 
 
Revisor:  Terje Klungland  2 år nyvalg 
  Odd Inge Rørheim 2 år gjenvalg 
 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt 
 
Valgkomite 
  Jan Helge Nielsen 2 år gjenvalg 
  Malvin Andersen 2 år nyvalg 
  Arne Lien   2 år nyvalg 
 
Ut av styret/verv: Knut Stenevik, Jan Vinnes, Bjarne Strand, Atle Thorbjørnsen, Tor Olav Berg 
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Nils Kåre Rovik     Egil Halleland   Duval Stange 
ni-rovik@online.no 


