
REFERAT FRA ÅRSMØTE I JØRPELAND BÅTFORENING 2017  

 

Årsmøte ble avholdt i båtforeningens klubbhus, torsdag 9. mars 2017 kl. 19.00. 

28 medlemmer møtte inkl. styret.  

Årsmøtet er annonsert i Strandbuen, oppslag på klubbhus, på våre nettsider og på foreningens facebookside. 

Det var ingen merknader til innkallingen.  

 

 

Årsberetning for 2016 

Leder Eivind Fosså ønsket velkommen, og presenterte styret for 2016. Det ble presisert at husansvarlig ikke er 

med i styret, men kun kalles inn når det er snakk om saker som gjelder klubbhuset. Han gikk deretter gjennom 

årsberetningen for 2016, som ble vist på storskjerm.  

Det var ingen som hadde merknader til årsberetningen, og den ble enstemmig godkjent.  

Det ble ytret ønske om å få lagt årsmeldingen ut på hjemmesiden før årsmøtet. Det var også forslag fra salen 

om at det sendes ut årsberetning og regnskap til alle medlemmene per post før årsmøtet, samt en orientering 

om hva som er planlagt å gjøre i kommende driftsår. Det var ikke enighet om dette, og mange mente at det er 

tilstrekkelig at informasjonen gis på nettsidene. Styret ba de medlemmene som ønsker tilsendt informasjon per 

post om å skrive seg opp på en liste, to personer førte seg opp her med sine e-postadresser.  

 

Generelt kan det virke som om det etterspørres mer skriftlig informasjon.  

 

 

Regnskap 

Økonomiansvarlig Stian Fjelde gikk gjennom regnskapet for 2016, og sammen med leder Eivind Fosså 

besvarte han spørsmål fra salen.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

Det kom også spørsmål fra salen om dugnad, og muligheter for å sette seg opp på liste for å bli tilkalt når det 

er tale om dugnadsinnsats. Det ble da opplyst at det mot slutten av årsmøtet ville bli sendt rundt en liste, der 

medlemmene gis mulighet for å skrive seg opp dersom de vil være med på dugnad. 8-10 stykker førte seg opp 

på denne. Kan også legge ut på fb-side og nettsiden vår. 

 

 

 

Innkomne forslag 

Styret hadde fått inn tre forslag før møtet, det ene var det styret selv som hadde fremmet. 

Se eget vedlegg for det styret har tolket som to forslag. Forslagsstiller ønsket å begrunne sine forslag, og kom 

samtidig med en rekke andre forslag. Disse forslagene ble avvist av årsmøtet, fordi de ikke var fremmet innen 

fastsatt frist.  

1) Når det gjelder budsjett synes styret ikke at det er hensiktsmessig. Dette fordi det er svært vanskelig å få et 

realistisk budsjett, i og med at det i båtforeningen har mange variabler. Det kommer stadig uforutsette utgifter 



(særlig reparasjoner), og inntektene er også svært uforutsigbare. Vi er imidlertid opptatt av at økonomien blir 

styrt, og vi vurderer alltid de prioriteringene som blir gjort opp mot den økonomien vi til enhver tid har.   

Det ble foretatt avstemning ved håndsopprekning, der det kom 3 stemmer for å lage budsjett, og 24 stemmer 

imot å lage et budsjett. Styret presiserer at det at det ikke utarbeides budsjett ikke betyr at det ikke drives 

økonomistyring. Styret opplyser også at det innhentes priser fra flere tilbydere når profesjonelt arbeid skal 

utføres, men at det i tillegg til pris også blir sett på kvalitet.  

 

2) Når det gjelder forslaget om organisasjonshåndboken vil styret forholde seg til de lover og vedtekter som er 

vedtatt i båtforeningen, og går ikke inn for forslaget om å bruke Organisasjonshåndboka for lag og 

organisasjoner som veileder.   

Det ble foretatt avstemning ved håndsopprekning, der det kom 4 stemmer for å bruke Organisasjonshåndboka, 

og 20 stemmer imot 

 

 

3) Styret foreslår at det tilføres en bestemmelse til vedtektene:  

§ 6.5:  Innstillingskomiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Komiteen innstiller på eget 

grunnlag de nye personer til styreverv, som da velges på årsmøtet. Komiteen vurderer nye personer etter den 

informasjon som tilkommer eller innhentes. Årsmøtet skal stemme over innstillingskomiteens forslag og 

eventuelle benkeforlag. Dersom benkeforslag skal en avstemming alltid skje skriftlig.   

Det ble foretatt avstemning ved håndsopprekning, der 27 stemte for å tilføre bestemmelsen til vedtektene. 

Ingen stemte imot.  

 

Valg 

Kjell Inge Bjørheim ledet valget. Valgkomitéen har bestått av Kjell Inge Bjørheim, Tor Jan Aarstad og Svein 

Log.  

 

Årsmøtet gikk inn for valgkomiteens forslag, og styresammensetningen ser dermed ut som følger for 2017:  

Styre 

Formann Eivind Fosså Valgt av årsmøtet 

Økonomiansvarlig Stian Fjelde Valgt av årsmøtet 

Styremedlem Einar Fiskå Ikke på valg 

Styremedlem Signe Bay Schultz Ikke på valg 

Styremedlem Ola Vestbø Valgt av årsmøtet 

Styremedlem Otto Fjelde Valgt av årsmøtet 

 

Husansvarlig 

Husansvarlig Kjersti Log Valgt av årsmøtet 

 

Varamenn 



1.varamann Tom Arild Lekvam Valgt av årsmøtet  

2.varamann Egil Knudsen Valgt av årsmøtet  

 

Revisor 

Revisor Tor Marlow Barka Valgt av årsmøtet  

 

Slipp 

Slippansvarlig 1 Tor Morten Lekvam Valgt av årsmøtet  

Slippansvarlig 2 Tom Arild Lekvam Valgt av årsmøtet  

 

Valgkomité  

Alle medlemmer i årets valgkomité var villige til å fortsette, og det kom ingen andre forslag. Valgkomitéen 

ser dermed ut som følger også for neste år.  

Svein Log Valgt av årsmøtet  

Tor Jan Aarstad Valgt av årsmøtet  

Kjell Inge Bjørheim Valgt av årsmøtet 

 

Kommende driftsår, dugnad, styrehonorar etc.  

Eivind takker for tilliten, og orienterer om kommende prosjekter. I driftsåret 2017 vil styret prioritere påstøp 

av betongbrygge havn B, og ferdigstillelse av påbygget i klubbhuset. Ellers er det en del småting å ta fatt på, 

blant annet ny masse på parkeringsplass, flere benker, oppsetning av noen steiner etc. Som orientert om 

tidligere i møtet må vi dessuten alltid være forberedt på at det skjer uforutsette ting som må tas fatt i.  

 

Fastsetting av medlemskontingent og satser for 2017 

Styret foreslår at vi beholder de prisene som vi har i dag både når det gjelder medlemsavgift og havneavgift. 

Årsmøtet er enige i dette.  

Styret vil også i 2017 se på forhold og priser rundt slippen, jf årsmøteforslag for to år siden.  

 
Vel hjem 

Eivind takket for oppmøtet, og ønsket medlemmene vel hjem.  

 

Signe Bay Schultz  

Referent 

 

 


