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Referat 

Årsmøte 2016 

Slåttevik Båtforening 

Dato og tid: Torsdag 17.03.2016 klokken 19:00 

Sted:  Klubbhuset 

Tilstede: Kjetil Toth, Narve Susort, Arne Henry Grottvik, Svein Nilsen, Jarle Husby, Jarle Surnevik, Rolf 

Magne Bakken, Jarle Nordtveit, Martin Tveit, Jostein Milje, Geir Ståle Alne, Kenneth Lønning, Sondre 

Voll, Lars B. Kvilhaug 

1. Valg av møteleder: Arne Henry, Ordstyrer: Geir Ståle , Referent: Jarle H , Underskrive protokoll: 

Kjetil og Svein 

2. Godkjenning av innkalling: godkjent 
3. Styrets Årsberetning: ble gjennomgått av Arne Henry 
4. Regnskap fremlagt i revidert stand:, godkjent 
5. Fastsettelse av kontigent for 2017: Styrets forslag ble godkjent, kroner 1200.- for 3 meters plass, 

kroner 1600.- for 4-meters plass, og kroner 400.- for medlemmer uten båtplass/venteliste 
a. Styret hadde fremmet forslag om å kunne skrive ut ekstrakontigent på kroner 500.- hvis det 

skulle bli nødvendig pga evt. uforutsette kostnader som måtte dukke opp, Årsmøte vedtok at 
kroner 500.- skulle kreves inn, og settes av på egen post i regnskapet til evt. senere behov, 
(oppbygging av fond), styret har myndighet til å bruke av denne posten til uforutsette 
utgifter som måtte dukke opp. 

b. Innkommet forslag: Geir Ståle hadde fremmet forslag om å øke prisen på båtplass til kroner 
15000.- pr. løpemeter,  han trakk forslaget mot at styret skulle undersøke evt verdi på 
båtplass, og legge dette frem for neste årsmøte, og ta en prisjustering da. 

6. Innkomne forslag:  
a. Bryggeutvidelse, her ble årsmøte enige om at gruppen som arbeider med dette, skulle gå 

videre med forberedelsene, og komme til styret med 2 konkrete forslag, når dette er styret i 

hende, vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte, som da vil ta stilling til forslagene. 

b. Nytt hus og bodreglement ble lagt frem: enstemmig godkjent 

Ihht bodreglement, vil de som ønsker bod, måtte betale kroner 250.- for dette i 2016 
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c. Vedtektsendring $10:  

Dagens $10, Ved salg av eiendom, kan båtplass følge eiendommen, SB kjøper båtplassen 

tilbake ved videresalg. Kun SB kan selge båtplass. Tilbakebetaling skjer når plassen er solgt. 

Båtplass forankres i gards, og bruksnummer 

Forslag ny $10, Ved salg av eiendom, kan båtplass følge eiendommen. Hvis medlemmet flytter 

innenfor Tysværvåg barneskolekrins kan medlemskap og båtplass beholdes. SB kjøper 

båtplassen tilbake ved videresalg. Kun SB kan selge båtplass. Tilbakebetaling skjer når plassen 

er solgt. Båtplass forankres i gards, og bruksnummer.  Vedtatt 

7. Valg:  

Styreleder Arne Henry Grottvik på valg,  gjenvalgt på valg 2017 

Styremedlem Svein Nilsen    på valg 2017 

Styremedlem Kjetil Toth    på valg 2017 

Varamedlem Oddny Jøsang    på valg 2017 

Nytt styremedlem Kenneth Lønning valgt  på valg 2018 

Styremedlem Jarle Husby på valg, gjenvalgt  på valg 2018 

Varamedlem Narve Susort på valg, gjenvalgt  på valg 2018 

 

 

Kjetil Toth: sign 

Svein Nilsen: sign 

 

 


