
Førre båtforening 

   
 

 
Førre båtforening 

Leder: Arnt Heggøy 
e-post: arnt.heggoy@haugnett.no 

 Referat 
 

  Styremøte 

 

I Førre båtforening 

Tirsdag 7. mai 2013 kl. 1900 – 22.00. 

 

Tilstede:  

Arnt Heggøy,  

Thor Arne Lie,  

Eva Thorbjørnsen,  

Hildur Østhus,  

Jan Helge Nilsen,  

Nils Kåre Rovik den første ½ timen. 

 

1. Innledning v/ leder. 

2. Presentasjon av styremedlemmer  

3. Konstituering av nytt styre  

 

-Leder Arnt Heggøy 

-Nestforman Thor Arne Lie 

-Kasserer Eva Thorbjørnsen 

-Sekretær Hildur Østhus 

-Styremedlem Jan Helge Nilsen 

  -1.Varamedlem Arne Dieter Muller 

  -2.Varamedlem Terje Klungland  

 

4. Fordeling av arbeidsoppgaver innad i styret 

Leder:   Innkalle til styremøte 

   Lage saksliste 

   

                  Nestformann:      Administrere tildeling av båtplasser  

   Fakturering 

   Oppdatere hjemmeside 

   Sende ut allmenn informasjon 

    

Kasserer:  Økonomi 

    

Sekretær:  Referat fra styremøter 

   Holde vedtekter og havneinstruks oppdatert  

  Minnepenn med oppsamlet informasjon fra forrige sekretær ble     

   overlevert    

 

 

 



Førre båtforening 

   
 

 
Førre båtforening 

Leder: Arnt Heggøy 
e-post: arnt.heggoy@haugnett.no 

Styremedlem: Være bindeledd mellom havneformann og styret 

   Ansvarlig i prosjekt: ”Miljø”-farlig avfall 

 

5. Datoer for kommende styremøter 

13.juni  kl 19.00 

    22.august kl 19.00 

    19.september kl 19.00 

 

6. Gjennomgang av innkommet post. 

Kasserer gjennomgikk innkomne regninger og post 

Nestformann gjennomgikk e-post 

Leder gjennomgikk nytt fra KNBF 

 

7. Økonomi.  

Vedtak: Båtforeningen sin konto med en månedlig kostnad på kr 200,  godkjenner 

styret som løpende utgift fra og med 01.01.2013. 

 

Det ble avtalt at årlig fakturering skjer ved innkalling til arbeidsmøte. 

 

Det ble presisert at nye styremedlemmer betaler full pris det året en går inn i styret. 

Og følgende år, medregnet det året en går ut av styret vil det regnes fri 

båtplassleige og dugnadsavgift. 

 

Purring av faktura utgår til neste styremøte. 

 

Vedtak: Leder får fullmakt fra styret til å innhente kostnadsoverslag over aktuelle 

forsikringer. 

 

 

8. Tildeling av båtplasser  

-Styret ønsker å viderefører bestemmelsen om tildeling av båtplasser vår og høst, 

og at tildeling blir gjort i styremøte. 

 

-Det er utarbeidet ny venteliste i henhold til årsmøtevedtak 

-Det er laget oversikt over ledige plasser 

 

  -Styret tildelte 3 ledige båtplasser 

-Nestformann og leder får fullmakt til å fullføre tildelingen av båtplasser etter 

ventelise. 

 

  -Styremøte tildelte Jolleplassene ved loddtrekning 

-Styret tildelte en oppsitterplass til en jolleplasssøker 

 

-Styret forkastet to søkere til jolleplass, da de ikke tilfredstilte kriteriene om 

båtstørrelse ,  derfor fikk  alle søkere om jolleplass innvilget sin søknad 



Førre båtforening 

   
 

 
Førre båtforening 

Leder: Arnt Heggøy 
e-post: arnt.heggoy@haugnett.no 

   

9. Nytt fra siste Styremøte KNBF v Arnt om bøyeprosjektet. 

- Bøyeprosjektet bli  sak til neste styremøte 

 

 

09.05.2013 

Hildur Østhus 

 
 


