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Referat til  

 
Årsmøte i Slåttevik Båtforening (SBF) 

 
 

Dato og tid:  Tirsdag 12. Mars 2019 KL 20:00 
 
Sted:  Klubbhuset  
 
Saksliste: 

1. Valg av: 
a. Møteleder: Kenneth Lønning 
b. Ordstyrer: Henry Sørensen 
c. Referent: Kenneth Lønning 

2. Godkjenning av innkalling: ok 

3. Styrets årsberetning: ok.   

4. Regnskap fremlagt i revidert stand. 

Revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden i forkant av møte. Styrets budsjett for 2019 er vedlagt. : 

Godkjent 

5. Fastsettelse av kontingenten for 2020 

 Styrets forslag for kontingent for 2020: 
 Kr 1200,- for 3 meterplass. Ok 
 Kr 1600,- for 4 meterplass. Ok 
 Medlemmer uten båtplass/venteliste kr 400,- Ok 

Styret viser til årsberetning og regnskap at vedlikeholdskostnadene har øket betydelig og hvis det 
kommer nye uforutsette kostnader til vedlikehold kan det være behov for kapital. 
Styret vil derfor be årsmøte videreføre ekstra innbetaling for avsetning til fond for 2020 på kr 1.000,- 
Ok 
Styret anbefaler å sette av 5% av overskuddet for 2018 til fonds konto: Ok. 
Taket på fondskonto settes til 300.000,-  Ok 
 
Fastsettelse av pris på båtplass 
Styret at prisen pr. båtplass er satt til per meter. For andre størrelser reguleres prisen iht. 
breddemeter.  
  
Styrets forslag til ny pris for 1 mtr plass er kr 20.000,- Ok 

6. Innkomne forslag. Ingen 

 

7. Valg  

Foreta valg på leder, 1 styremedlemmer, 2 varamedlem, Alle medlemmer er valgbare. Medlemmer av styre 
som er på valg, kan reservere seg for gjenvalg, for samme tidsperiode denne har sittet i verv. 
 
Leder velges ved særskilt valg hvert år. 
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Styreleder Kenneth Lønning på valg 2018, Tar ikke gjenvalg. (Tar 1 år til på valg 2020) 
 
Styremedlem Tor Jostein Kallekodt På valg 2019 (Gjenvalgt 2 år, på valg 2021) 
Styremedlem Rolf Bakken. Tar ikke gjenvalg. Nytt styremedlem Petter Hareide. 
Styremedlem Narve Susort, På valg 2020 
Styremedlem Martin Tveit, På valg 2020 
Varamedlem Hans J. Svendsen. På valg 2019 (Gjenvalgt 2 år, på valg 2021) 
Varamedlem Henry Sørensen. På valg 2020 
 
 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med§13. 
Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes. 
Ved stemmelikhet anses ett forslag som forkastet. 
For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av avgitte stemmer. 
Fastsettelse av vedtektene krever alminnelig flertall. 
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøte. 
 
 
Vel Møtt 
 
Med hilsen 
 
Kenneth Lønning (sign) 
Styreleder 


