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ÅRSMØTE I FØRRE BÅTFORENING 2016 

Onsdag 24. februar 2016 

 

SAKLISTE 

 

1. Åpning 

2. Merknader til innkalling 

3. Merknader til sakliste 

4. Valg av møteleder 

5. Valg av protokollfører 

6. Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll 

7. Valg av 2 representanter som tellekorps 

 

8. Årsberetninger for 2015 

8.1 Styret 

8.2 Havneutvalg 

8.3 Hus og arrangementskomiteen 

 

9. Regnskap 2015 

 

10. Fastsettelse av kontingent 

 Styret foreslår å heve kontingent fra 250 kroner til 300 kroner. 

 

11. Budsjett 2016 

11.1 Styret 

11.2 Havneutvalg 

11.3 Hus og arrangements komité 

 

12. Innkomne forslag: 

 

12.1 Ingen innkomne forslag fra enkeltmedlemmer 

 

12.2 Forslag fra styret: 

 

12.2.1 Forlengelse av kant på Molo 

Styret foreslår at murkant på utsiden av molo forlenges i samme høyde hele veien inn 

til bom. Kostnad er stipulert til ca. 60 000 kroner. Videre foreslår styret at øvrig 

utbedring av molo i forhold til eventuell innerkant og dekke utsettes inntil videre som 

følge av at vi våren 2016 legger ut en ny brygge 1. 

 

12.2.2. Økt strømkapasitet på bryggeanlegg  

På bakgrunn av økt bruk av strøm i båter under vinteropplag i bryggene, har det flere 

ganger i vinter vært kapasitetsproblemer med eksisterende strømanlegg. Styret har på 
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denne bakgrunn bedt havneutvalg utarbeide et prisestimat på økt kapasitet. Dette vil 

bli forelagt årsmøtet. 

 

12.2.3 Oppgradere WIFI tilgang i havna 

Styret forslår å bruke inntil 35 000 kroner til å oppgradere WIFI tilgang i havna. 

 

12.2.4 Endring av vedtekter: 

 

Styret har gått gjennom vedtektene og har utarbeidet et nytt helhetlig forslag. Flere 

endringer består av omformuleringer og presiseringer, herunder flytting av paragrafer, uten 

at det er ment å innebære noen realitetsforandring i forhold til det som har vært praksis de 

siste år. Vi viser til vedlagt forslag, der endringer er uthevet med kursiv. 

 

For øvrig vises til følgende forslag om endring av vedtekter; 

§ 3 - presisering av hvem som kan tildeles båtplass 

                  - Videre foreslår styret at følgendeledd blir tilført: 

  

 Båtplasser tildeles ved at det sendes en e-postmelding og en SMS til medlem med 14 dager 

svarfrist. Ved manglende aksept innen frist tildeles båtplass neste medlem på venteliste. 

 

- Styret forslår at båtplass klasse 3 tas ut  

 

§ 6 – presisering av hvem som har tilgang til FBF sine fasiliteter; ingen realitetsendring 

 

§ 13 forslag til modernisering 

§ 15 – 18 forslag til modernisering, ingen realitetsendring 

§ 21 – styret foreslår at salg av vimpel flyttes fra kasserer til hus- og arrangementskomite. 

 

§ 24 – nytt forslag ift. hus- og arrangementskomite. 

 

§ 28 – styret foreslår at prisen for å frikjøpe dugnadsplikt økes fra kr 100 til kr 200 pr time. 

 

§ 29. Styret foreslår at vi vedtar at all kommunikasjon i FBF skjer gjennom bruk 

hjemmeside, e-post og SMS, slik at det påligger det enkelte medlem selv å innhente 

informasjon fra FBF.  Hvert medlem har ansvar for til enhver tid å oppdatere FBF i forhold 

til riktig e-postadresse og mobiltelefonnummer. 

 

 

13. Valg (se vedlegg over hvem som er på valg)  

 

14. Eventuelt 

  

 


