
REFERAT FRA ÅRSMØTET I JØRPELAND BÅTFORENING – 2016 

 
Årsmøtet ble hold i båtforeningens klubbhus, onsdag 2. mars 2016 kl 1900. 

16 medlemmer møtte, inkl styret. 

 

Innkalling 

 

Innkalling til årsmøtet ble annonsert som oppslag på Båthuset og som annonse i Strandbuen. 

Ingen merknader til innkalling. Godkjent. 

 

Årmelding. 

 

Årsmeldingen ble lest opp av formannen og samtidig vis på «Kanon». 

Årsmeldingen ble godkjent uten bemerkninger.  

Formannen orienterte om nettsiden, som er laget av Anita Fosså, samt foreningens Face- 

Book side. Årsmeldingen ble godkjent uten bemerkninger.  

 

Regnskap. 

 

Kasserer gikk gjennom regnskapet for 2015.  

Revisor, Tor Marlow Barka, måtte gjennom regnskapene for 2013, 2014 og 2015 for å få 

klarhet i en del disposisjoner, som til syvende og sist stemte regnskapsmessig. Dette må 

vedlegges regnskapet. For å unngå slike forskyvninger i regnskapet er det viktig at utsending 

av regninger sendes ut tidligst mulig.  

Det er ønskelig med bedre spesifisering av regningene og at disse er mest mulig samlet. 

Regnskapet ble godkjent.  

Foreningen har kjøpt eiendom av Scana Property og det ble spørsmål om eiendomsskatt. 

Dette må vi være forberedt på. 

Var ellers spørsmål om muligheten til å jobbe dugnad for å redusere dugnadsavgiften. Dette 

vil bli tatt opp av det nye styret.  

 

Innkomne forslag 

 

Valgkomiteen kom med forslag om at årsmøtet skal velge vaktmester. Styret holdt på at 

vaktmester velges av styret. Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Valg. 

 

Kjell Inge Bjørheim fra valgkomiteen ledet valget. Styret fikk følgende sammensetning: 

 

Formann Eivind Fosså  1 år (Gjenvalg) 

Kasserer Stian Fjelde  1 år (Valgt etter benkeforslag og skriftlig avstemming: 

Stian Fjelde - 10 stemmer. Arild Skappel – 7   

stemmer) 

Styremedlem Signe Bay Schultz 2. år (Gjenvalg) 

Styremedlem Einar Fiskå  2. år (Gjenvalg)     

Styremedlem Ola Vestbø  2. år (Ikke på valg) 

Styremedlem Otto Fjelde  2. år  (Ikke på valg)  

 

Varamann Kurt Tengesdal 1. år (Gjenvalg) 



Varamann Egil Knutsen  1. år  (Gjenvalg) 

Revisor Tor Marlow Barka 1. år  (Gjenvalg) 

 

Slippansvarlig Tor Morten Lekvam 1. år (Gjenvalg) 

Slippansvarlig Tom Arild Lekvam 1. år (Gjenvalg) 

 

Formannen takket Arild Skappel for innsatsen som kasserer. 

   

Kontingent og priser. 

 

Styret innstilte på å holde kontingent og priser uendret. Godkjent.  

 

 

Endring av vedtekter. 

 

Styret la frem forslag til nye vedtekter. Vedtektene ble godkjent med følgende 

endringer/tillegg 

 

 3- varamann tas ut. 

 Legges til at formannen har dobbeltstemme i styret. 

 Styremøtene må bestå av minst 5 stemmeberettige for å være beslutningsdyktig. 

 

Årsmøtet godkjente at vedtektene legges ut på hjemmesiden med de aktuelle endringer.  

 

Havnereglement. 

 

Godkjent uten bemerkninger. 

 

Slippregler. 

 

Godkjent med presisering av sikkerheten på slippen. (Wire etc.) 

 

Formannen orienterte om de oppgavene som båtforeningen m/styret vil ha prioritering på 

fremover: 

 

 Ferdiggjøring av molo m/påstøp etc.  

 Reparasjon av betong- trebrygge i havn B. 

 Utvide med to bryggelengder i havn C, brygge A med prioritet på seilbåter.  

 Reparasjon/modifisering av stor slipp. (Bedre tilpassing til seilbåter). Stoler etc.  

 Tilbygg/Båthus. (Lager for bord, stoler etc.  

 

Hjemmesiden oppdateres med alle vedtakene som ble gjennomført på årsmøtet. 

 

Formann, Eivind Fosså, takket for fremmøtet.  

 

Referent Ola Vestbø. 
 

  


