Protokoll Årsmøte 2.Mars 2018
Skjærviken båtforening
Vik selskapslokale
Fremmøtte: 24

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

Valg av møtedirigent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll:
Møtedirigent: Henning Johansen
Underskrive protokoll: Simon Andersen og Marius Einarsen

Årsberetning:
Årsberetningen ble gjennomgått av Paal, godkjent uten kommentarer.

Regnskap:
Svein-Ivar Broks la fram og redegjorde for regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.

Budsjett:
Svein- Ivar informerte om budsjettet

Budsjettet ble godkjent

Valg:
Karl Johan gikk gjennom valg, alle forespurte kandidater har takket ja, ingen benkeforslag kom opp
under årsmøte.

Nytt styre:
Styret:
Formann

Henning Johansen

Gjenvalgt

Viseformann/Assisterende vedlikeholdsleder

Rino Bangor

Ikke på valg

Sekretær

Paal Fredrik Syversen

ikke på valg

Kasserer

Svein Ivar Broks

Gjenvalgt

Vedlikeholds leder

Jørn Jensen

Gjenvalgt

Brygge og opplagsansvarlig

Roger Thorvaldsen

Gjenvalgt

Varamann

Villy Meier

ikke på valg

Varamann

Roy Thomas Olsen

ny

Utvalg og komiteer:
Opptaks/teknisk komité:
Hans Petter Thorvaldsen

Ikke på valg

Simon Andersen

gjenvalgt

Øyvind Grotterød

gjenvalgt

Runar Olsen

ikke på valg

Tore Hendricksen

gjenvalgt

Roger Thorvaldsen

ikke på valg

Revisorer:
Tore Hunn

gjenvalgt

Jan A. Lindahl

ikke på valg

Valg og fest komité:
Tore Hunn

gjenvalgt

Rolf Christiansen

ikke på valg

Karl Johan Walberg

ikke på valg

Priser/kontingent:
Priser holdes uforandret
Medlemskontingent opprettholde uten endring.
Foreningen må driftes med en solid økonomi, for å opprettholde tilbakekjøpsmodellen. Det kreves
også at vi bytter ut og holder bryggene i god stand.
Dugnadprisen 120,- pr time en jobber

Innkommende forslag:
Ingen forslag kommet

Til orientering:
Planer for det nye året:
Avslutte arbeidet med skråningen, sette opp kantstein, beplante, dekkbark.
Det lages en trapp opp på den ene siden av garasjen
Toalett vurderes
Reparerer flåte med nye flyteelementer
Strøm på bryggene skal sjekkes opp
Orientering
Grunneier har antydet at det kan være interessant å selge eiendommen, men at vi ikke så langt har
gått inn i reelle forhandlinger. Har hatt samtaler med grunneier i 2017, han har ikke tro på at det
kommer til enighet. «Ballen» til videre kontakt ligger hos ham.
Hyttenaboer vurderer vann og avløp. Foreningen vurderer å henge seg på dette hvis det er planer om
realisering.
2 dugnader hvor 18 medlemmer har deltatt. Det er også gjennomført en del arbeid av
enkeltpersoner uten at det er kalt sammen til dugnad. Foreningen setter pris på denne innsatsen.
Styret kommer til å følge opp vaktholdet til Sequritas på hvert styre møte, da vil avvik i vaktholdet bli
fanga opp.
Medlemmer som er «sultne» på å bidra i Havna oppfordres til å melde sin interesse til styret.
Fra Styret

Henning Johansen

Paal Fredrik Syversen

Fra medlemmene:

Simon Andersen

Marius Einarsen

