KNARBERG BÅTFORENING
ÅRSMØTE 2010

Møte ble avholdt i Nøtterø Sparebanks kantine 10. mars 2010.
Møtet ble gjennomført i samsvar med den tilsendte agendaen.

1.

Registrering av andelshavere.
Alle andelshavere ble registrert ved ankomst. Det møtte 55 medlemmer med
stemmerett.

2.

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent.

3.

Valg av møteleder, tellekorps, referent og to andelshavere til å undertegne
protokollen
Til møteleder ble valgt nestleder Roar Aasvang, til tellekorps Kristin Estensen og
Helge Karlsen, til referent Helge Karlsen, til å undertegne protokollen Dag Arild
Nilsen og Kai Määttänen.

4.

Styrets Årsberetning
Årsberetningen ble lest av nestleder Roar Aasvang.
Det ble reiste noen spørsmål fra medlemmene og gitt forklaring fra styret på disse.
Årsberetningen ble godkjent.

5.

Regnskap revidert
Det reviderte regnskapet ble gjennomgått, noen spørsmål ble stilt og disse ble besvart.
Regnskapet ble godkjent.

6.

Fastsettelse av kontingent, leiepris og andelsinnskudd
Styrets forslag til oppjustering av leien med kr 100 pr. breddemeter ble vedtatt.

7.

Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene. Styret fremmet to forslag.
Sak 1 Endring i vedtektenes §§ 8, 13 og 20
Styret har arbeidet for å få foreningen registrert i frivillighetsregisteret, dette gir rett til
å få refundert deler av innbetalt merverdiavgift og er i samsvar med de betingelser
Kulturdepartementet setter. Forutsetningen er at vedtektene inneholder visse
bestemmelser i forhold til gitte krav. Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

Sak 2 Ny kran
Tidligere kran ble fjernet etter pålegg fra kommunen i forbindelse med rehabilitering
av kommunebrygga.
Styret fremmet forslag om å gå til anskaffelse av ny kran basert på en gitt økonomisk
ramme. Styret presiserte de økonomiske forutsetningene som var lagt til grunn for
forslaget.
Saken ble tatt opp til diskusjon. Det ble argumenter for å utsette investeringen til etter
at kai kanten er rettet opp og disse kostnadene er under kontroll. Langt de fleste ville
ha ny kran. Ett Nei ved avstemmingen skulle ikke være Nei til ny kran men til
utsettelse av investeringen.
Styrets forslag om å få fullmakt til anskaffelsen ble tatt opp til avstemming. Resultatet
av avstemmingen ga 46 for styrets forslag og 9 mot, totalt ble 55 stemmer avgitt.
Styret iverksetter anskaffelsen snarest mulig.
8.

Budsjett 2010
Budsjett for 2010 ble gjennomgått før kransaken ble behandlet og vedtak utsatt til etter
presentasjon av kranen. Budsjettet ble vedtatt etter at kraninvesteringen var vedtatt.

9.

Valg
Leder Jan Ivar Johannessen og revisor Tom Stenberg hadde begge meddelt at de
ønsket å fratre. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Følgende ble valgt:
- Leder
Roar Aasvang, ny for to år.
- Nestleder
Per Andersskog, ny for ett år.
- Kasserer
Roald Nilsen, gjenvalgt for to år.
- Styremedlem Willy Johansen, gjenvalgt for to år.
- Varamedlem Jan Stalsberg, ny for to år.
- Revisor
Ingun Norby, ny for to år.
- Valgkomité
Lill Lerbær, gjenvalgt for to år.
- Valgkomité
Finn Holland, gjenvalg for to år.
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