
Referat Årsmøte i 

Jørpeland Båtforening 2022. 

Årsmøtet ble avholdt i klubbhuset til Jørpeland Båtforening (JBF)  

torsdag 7. april 2022 kl. 19.00. 

16 medlemmer, inkl. styret, møtte. 

 

1) Årsmøte i JBF 2022. 

Årsmøtet var annonsert i Strandbuen og på nettsiden til JBF. Det var ingen 

merknader til innkallingen. 

 

2) Velkomst 

Leder Eivind Fosså ønsket velkommen til Årsmøte 2022.  

På grunn av ekstraordinære omstendigheter vedrørende epidemi med Covid 

19, har årsmøtene i JBF blitt arrangert noe ujevnt et par år. Vi regner 

imidlertid med at regulariteten med årsmøter i mars/april nå er tilbake. 

 

3) Årsmelding for 2021. 

Leder gikk gjennom årsberetningen for 2021. Denne ble vist på storskjerm. 

Det var en merknad om at JBF, på vegne av kommunen, la ut blåser for å 

markere steiner i Vågen. Det var steinene fra Selsteinen og til staken som 

ble markert med røde blåser. Dette ble rettet.  

For øvrig var det ingen merknader til Årsmeldingen som ble enstemmig 

vedtatt. 



 

4) Regnskap for 2021. 

Økonomiansvarlig Stian Fjelde gikk gjennom regnskapet for 2021, og det ble 

åpnet for kommentarer og spørsmål.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

5) Forholdet mellom Skjersvika Båtforening og Jørpeland Båtforening 

Styret har vurdert premissene for at medlemmer i Skjersvika Båtforening (SBF) 

fortsatt skal disponere opptrekkplass, slipper og Båthus for samme pris som 

medlemmer i JBF. Etter at SBF på årsmøtet for 2022 vedtok nye lover, styret i 

JBF vurdert det reviderte lovverket for SBF, og la fram følgende forslag til 

vedtak for Årsmøtet 2022 til JBF: 

SBF har etter vår oppfatning brutt avtalen med JBF. Basert på reviderte 

«Vedtekter for SBF» per mars 2022, er ikke SBF etter vår forståelse å 

definere som en forening etter loven, og Årsmøtet til JBF vedtar derfor, som 

en følge av dette, at overnevnte avtale for medlemmene i SBF om slipp, 

klubbhus og opptrekkplasser, opphører.  

Årsmøtet til JBF vedtok enstemmig at melding om overstående vedtak skulle 

sendes til SBF. 

 

5) Valg 

Formann…..: Eivind Fosså  Valgt for ett år. 

Styremedlemmer: 

Reimund Hegland …………. Valgt av årsmøtet 2022 

Tom Arild Lekvam ………...  Valgt av årsmøtet 2022 

Tor Jan Aarstad ……………. Valgt av årsmøtet 2022 



Ola Vestbø ……………….... Valgt av årsmøtet 2019 

Otto Fjelde ……………...…. Valgt av årsmøtet 2019 

 

Varamenn til styret: 

1. varamann:  Kjell Inge Bjørheim 

2. varamann: Erling Habbestad 

Styret har konstituerende møte snarest mulig. 

 

Revisor: Tor Marlow Barka 

 

Slippansvarlige: 

Slippansvarlig 1: Tom Arild Lekvam 

Slippansvarlig 2:  Tor Morten Lekvam  

 

Valgkomite: 

Einar Fiskå 

Stian Fjelde 

Svein Log 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontingenter og priser – enstemmig godkjent: 

Medlemskontingent: 1000,- 

Strøm: 2,50 per kWh 



Medlemmer for bruk av slipp: 700,- for både stor og liten slipp. 

Ikke-medlemmer for bruk av slipp:  1.700,- for liten slipp 

      2.200,- for stor slipp  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEL HJEM. 

Leder takket de frammøtte for et godt Årsmøte.  

Møtet avsluttet 20.55.  


