
Referat fra årsmøte i Jørpeland Båtforening 

Årsmøte ble avholdt i båtforeningens klubbhus, torsdag 14. mars 2013 kl. 19.00.  

Annonsering av årsmøtet er gjort i Strandbuen (to utgaver), samt kunngjøring på 

båtforeningens hjemmesider.  

34 medlemmer møtte.  

 

ÅRSBERETNING FOR 2012 

Formann Eivind Fosså ønsket velkommen, og leste opp årsberetningen fra 2012. 

Årsberetningen var også trykket opp til de fremmøtte.   

Kommentar fra salen: medlemmene ønsker årsberetningen offentliggjort på hjemmesiden i 

forkant av årsmøtet. Styret lovte – igjen som i fjor – at vi vil prøve å bli flinkere til å legge 

informasjon ut på klubbens nettsider. Styret setter pris på innspill, og vil gjerne ha 

kontinuerlige tips fra medlemmene om aktuelle ting som kan legges ut.  

Nettadresse: www.joerpeland-baatforening.no Finnes også ved å google Jørpeland 

Båtforening, da får en opp vår hjemmeside som første treff.  

Leder henstiller medlemmene å følge med på båtene sine, se til at lensepumper m.m. virker 

og at fortøyninger er bra. Det er dessuten flere som setter støpslene sine i feil målere, og det 

oppfordres til å sette hengelås på sine kontakter.  

 

REGNSKAP 

Økonomiansvarlig Tom Barkved gikk gjennom regnskapet for 2012, og besvarte spørsmål fra 

salen. Tom gjorde oppmerksom på at regnskapet ligger ute på hjemmesiden, og bilagene var 

også tilgjengelige for gjennomsyn på årsmøtet dersom noen medlemmer ønsket dette.  

Regnskapet for 2012 viser en omsetning på drøye 1,2 mill., og et overskudd på kr. 504.068,-. 

Dette er gledelige tall for både medlemmer og styre. Totale inntekter viser en økning på 72% 

i forhold til 2011. Denne økningen skyldes salg av uteriggere/båtplasser. Inntektene på utleie 

av klubbhuset tilsvarer året før, og er på ca kr. 92.000,-.  

Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.  

 

INNKOMNE FORSLAG 

Følgende to forslag var kommet inn:  

 

 

http://www.joerpeland-baatforening.no/


Forslag fra styret:  

”Vi ønsker å danne en plankomite for planlegging av utvidelse og etablering av nye 

båtplasser i Vika”  

Tom orienterte om muligheter for utvidelse og etablering av nye båtplasser i Skjersvika. 

Medlemmene syntes av forslaget var godt, og ville at styret skulle arbeide videre med dette.  

 

Forslag fra Kjell Inge og Jens Bjørheim:   

”Vi tror tiden nå er moden for å skille Vika og Jørpeland båtforening.  

Dette har i flere år vært kimen til uroligheter og tidvis også bråk. Vi tror ikke dette vil stanse 

før to foreninger er opprettet.  

Hovedårsaken til dette er selvsagt de mye omtalte båtgarasjene i Vika. Disse kan (i praksis 

fritt) omsettes på det åpne marked. En slik mulighet har ikke de andre medlemmene.  

Vi er opptatt av en skilsmisse skal gå redelig for seg. Blant annet ved at medlemmene i Vika 

får tilgang på klubbhuset på samme vilkår som alle andre. Denne ordningen bør først falle 

bort når et eget klubbhus er bygget der.  

Det beste er trolig å innhente juridisk ekspertise slik at interessene fra begge foreninger bli 

ivaretatt på beste måte. 

Et annet moment som taler for en splitting, er bruken av de midler foreningen har til rådighet. 

Det er naturlig at folk aller helst vil bruke pengene i den båthavna de selv ligger.  

Styret disponerer midlene, derfor har det i mange år også vært studert hvilken havn 

styremedlemmene tilhører, før de blir valgt. Slike taktiske vurderingar bør selvsagt ikke ligge 

til grunn for et valg.  

Vårt forslag går ut på at foreningen skilles og at Vika båtforening blir opprettet som en 

selvstendig forening, selvsagt også med sitt eget styre. I prosessen fram mot en slik løsning, 

bør det opprettes en komite med medlemmer både fra Jørpeland og Vika.  

Vårt mål er at alt kartlegges det kommende år og at endelig avgjørelse om en splitting blir 

avgjort på årsmøtet i 2014”.  

Det kom forslag fra salen om å se de to innkomne forslagene i sammenheng, og på 

bakgrunn av dette ble et tredje forslag formulert (fremmet av Tor Jan Aarstad):  

 

”Årsmøtet gir styret i oppdrag å sette ned en gruppe som skal forberede sakene til årsmøtet 

2014:  

- Mulighet for utvidelse av båthavna i Skjersvika 

- Konsekvensutredning for deling av båtforeningen i Vågen og Skjersvika” 

 



Det ble stemt, og årsmøtet gikk inn for forslaget. Jens og Kjell Inge Bjørheim trakk da 

forslaget som de hadde fremmet.  

 

VALG 

Jonas Ravnås ledet valget. Valgkomitéen har bestått av Jonas Ravnås, Rune Hus og Arne 

Kvalvåg.  

Valgkomitéen innstilte på at styremedlem Erling Bratthammer skulle erstattes av Arne 

Jørmeland, at styremedlem Audun Nag skulle erstattes av Rolf Johannesen og at 

husansvarlig Alf Strandset skulle erstattes av Kjersti Log. Jonas begrunnet endringene i 

styremedlemmer at valgkomitéen ønsket en mer jevn fordeling i forhold til hvor 

styremedlemmene selv har båtplass (i eksisterende styre var det kun ett medlem som har 

båtplass i Vika). Forslag til utskifting av husansvarlig kom på bakgrunn av at Alf Strandset 

ønsker å trekke seg fra vervet. Forslag fra salen om at Arild Skappel skulle gå inn i styret i 

stedet for Erling Bratthammar.  

Det ble valg med stemmesedler, med følgende resultat:  

 

Arild Skappel   - 6 stemmer 

Arne Jørmeland  - 8 stemmer 

Erling Bratthammer  - 18 stemmer 

1 blank 

 

Rolf Johannesen  - 13 stemmer 

Audun Nag   - 18 stemmer 

2 blanke 

 

Tellekomité besto av Jens Bjørheim og Tom Arild Lekvam.  

 

De øvrige kandidatene ble alle enstemmig valgt av årsmøtet.  

Styresammensetningen ser dermed ut som følger for 2012:  

 

Styre 

Formann Eivind Fosså Valgt av årsmøtet (enstemmig) 

Kasserer Tom Barkved Valgt av årsmøtet (enstemmig) 



Styremedlem Einar Fiskå Ikke på valg 

Styremedlem Signe Bay Schultz Ikke på valg 

Styremedlem Erling Bratthammer Valgt av årsmøtet (18 av 33 stemmer) 

Styremedlem Audun Nag Valgt av årsmøtet (18 av 33 stemmer) 

Husansvarlig Kjersti Log Valgt av årsmøtet (enstemmig) 

 

Varamenn 

Varamann Kurt Tengesdal Valgt av årsmøtet (enstemmig) 

Varamann Egil Knudsen Valgt av årsmøtet (enstemmig) 

Varamann Glenn Sigve Jøssang Valgt av årsmøtet (enstemmig) 

  

Slipp 

Slippansvarlig 1 Tor Morten Lekvam Valgt av årsmøtet (enstemmig) 

Slippansvarlig 2 Tom Arild Lekvam Valgt av årsmøtet (enstemmig) 

 

Innstillingskomitéen for neste år vil bestå av Jonas Ravnås, Rune Hus og Alf Strandset 

(erstatter Arne Kvalvåg).  

 

FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT 

Fastsetting av medlemskontingent: Årsmøtet vil at kontingenten for 2013 blir lik som den var i 

2012, etter forslag fra styret.  

Ellers orienterte Tom om honorar for styremedlemmer: fri båtplass/havneavgift. Utover dette 

mottar vi ingen lønn.  

Slipp- og husansvarlig har frem til nå mottatt kr. 2000,- per år i lønn. Styret vil for kommende 

år endre dette og erstatte det fastsatte beløpet med en avlønning som svarer til antall 

oppdrag (stykkpris: antall opptrekk og antall utleie av huset).  

 

VEL HJEM 

Eivind takket for oppmøtet, og for god stemning og tone blant medlemmene. Ønsket 

medlemmene vel hjem.  

 

 

Jørpeland 21. mars 2013 

 

Signe Bay Schultz 

Referent 


