Protokoll Årsmøte 4.Mars 2016
Skjærviken båtforening
Vik selskapslokaler
Fremmøtte: 22

Åpning:
Formann Henning Johansen ønsket velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkallingen

Valg av møtedirigent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll:
Møte dirigent: Henning Johansen
Underskrive protokoll: Kåre Porsmyr og Hans Petter Thorvaldsen

Årsberetning:
Årsberetningen ble gjennomgått av Henning, godkjent uten kommentarer

Regnskap:
Svein-Ivar Broks la fram og redegjorde for regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.
Innlegg fra Stig Røgeberg om en bekymring knyttet til vår innskuddsmodell med tilbakekjøp med
indeksregulering. Dette er en modell som har vært drøftet på nesten alle årsmøter etter at modellen
ble innført. Stig anbefalte at styret vurderte å nedsette en komité for å se på om modellen skal
opprettholdes og om hvilke konsekvenser dette har for krav til overskudd i foreningen.

Valg:
Henning gikk gjennom valg, alle forespurte kandidater har takket ja, ingen benkeforslag kom opp
under årsmøte.
Innspill fra Stig under årsmøtet: Bør være en som har ansvar i hver komite, den øverst på lista i hver
komite er talsmann.

Nytt styre:
Styret:
Formann

Henning Johansen

Gjenvalgt

Viseformann/Assisterende vedlikeholdsleder

Rino Bangor

Ikke på valgt

Sekretær

Paal Fredrik Syversen

Ikke på valgt

Kasserer

Svein Ivar Broks

Gjenvalgt

Vedlikeholds leder

Jørn Jensen

Gjenvalgt

Varamann

Villy Meier

ikke på valg

Varamann

Rolf H Kristiansen

Gjenvalgt

Servicemann

Kåre Porsmyr

Gjenvalgt

Havnesjef

Roger Thorvaldsen

Gjenvalgt

Utvalg og komiteer:

Opptaks komité:
Hans Petter Thorvaldsen

Ikke på valg

Simon Andersen

NY

Øyvind Grotterød

Gjenvalgt

Runar Olsen

ikke på valg

Tore Hendricksen

Gjenvalgt

Roger Thorvaldsen

ikke på valg

Revisorer:
Tore Hunn

Ny

Jan A. Lindahl

Ikke på valg

Valgkomité:
Tore Hunn

Gjenvalgt

Rolf Christiansen

Ikke på velg

Karl Johan Walberg

Ikke på valg

Saker til behandling:
Medlemskontingent, opprettholde dagens satser, mye pågående prosjekter,
Foreningen må driftes med en solid økonomi, for å opprettholde tilbakekjøpsmodellen. Det kreves
også at vi bytter ut og holder bryggene i god stand.

Endre styrets sammensetting/roller
Styret hadde en bred redegjørelse for den nye styremodellen (som ble vedtatt forrige årsmøte) med
tillegg for at vi nå også trekker havnesjefen inn i styret (denne siste endringen var ikke en del av
vedtaket fra i fjor). Det kom kun positive tilbakemeldinger på dette. Styret orientert om at vi har
justert reglement, trukket tilbake dugnadsreglementet og vil fremlegge nye lover for foreningen som
en følge av disse endringen til neste årsmøte.

Innkommende forslag:
Ingen forslag kommet

Fra Styret

Henning Johansen

Svein-Ivar Broks

Fra medlemmene:

Hans Petter Thorvaldsen

Kåre Porsmyr

