Referat fra ÅRSMØTE i Solbukta Båtforening 2017.
Dato: 29. april 2017.

KL.: 11:00

Sted: Bryggen

Agenda:
I leders fravær ønsket Arne Sørby velkommen og orienterte om fravær fra sentrale personer til årsmøtet, alle
i valgkomiteen hadde reisefravær og leders fravær pga sykdom i hjemmet.
1. Stemmeberettigede.
Tilstede: 23

Fullmakter: 1

Totalt: 24

2. Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.
3. Dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen ble valgt.
Dag Barstad ble valgt som møteleder. Referent: Arne Sørby
Protokoll: Kristina Knævelsrud og Espen Risø.
4. Styrets beretning.
Beretningen ble lest opp av A. Sørby.
Tillegg til det skrevne var takk til Solbukta Vel for flott rastebenk til bryggeområdet.
Beretningen ble godkjent.
5. Regnskap.
Revidert regnskapet for 2016 ble lest opp av Økonomiansvarlig.
Regnskap ble godkjent.
6. Innkomne forslag og saker, en sak til behandling.

Styret forslår godtgjørelse til styremedlemmene.
Dette gis i form av fritak fra sesongleie av sin båtplass.
Denne godtgjørelsen gjelder ikke eventuelle styremedlemmer som også er grunneiere, da
disse allerede har fritak fra leie.
Motivering: Dette er en ordning som har vært praktisert tidligere i foreningen, men som har
hvilt i noen år for å bygge opp økonomien, bl.a. for å stå rustet til realiseringen av ny
brygge. Ordningen kan gjelde så lenge foreningen er solvendt og har god likviditet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
7. Medlemskontingent og leiepriser.
Følgende priser ble vedtatt:
Medlemskontingent: kr. 300 (uendret), Venteliste kr. 200 (uendret)
Leiepriser for fast plass:
Plass 1-4: kr. 800 (endret grunnet ulempen med lav vannstand enkelte dager). .
Øvrige 2M-plasser kr. 1500, 2,5M-2200, 3M-2900 (alle disse uendret).
8. Budsjett.
Budsjett for 2017 lest opp og det ble påpekt at vi også i 2017 tar høyde for usikkerhet vedrørende
behandlingsgebyrer fra Fogn Kommune, som styret har sendt inn klage på. Budsjettet vedtatt.
9. Valg. I valgkomiteens fravær leste Dag Barstad opp komiteens anbefaling.
Alle verv ble valgt enstemmig og med akklamasjon. Styret og verv ble etter dette som følger:
> Leder: Jarl Guld
> Anleggsansvarlig: Øystein Kristoffersen
> Økonomiansvarlig: Arne Sørby
> Styremedlem: Odd Hannestad

Ikke på valg i år.
gjenvalgt for 2 år.
gjenvalgt for 2 år
valgt for 1 år (erstattet H.C.Fæste som fra tredde)

> Revisor Vigdis Sørensen
> Valgkomité: Ole Mjelva, Terje Bjøro og Ellen Otterstad

gjenvalgt
gjenvalgt

Årsmøtet var ferdig ca. kl. 11:30.
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