Referat fra Styremøte 24. mars 2015
Fremmøtte: Arne Henry Grottvik, Jarle Husby, Svein Nilsen, Kjetil Toth og Oddny Jøsang.
Styret var vedtaksført.
Forfall:

Narve Susort

Ikke møtt:

Petter Hareide

AGENDA:

1. Konstituering av styret
a. Kasserer: Jarle
b. Havnesjef: Svein
c. Hus ansvarlig: Arne Henry
d. St. Hans komité: Svein, Kjetil og Henriette
2. Medlemmer som ikke har betalt kontingent/dugnad
§8 Årskontingenten følger kalenderåret, den må være innbetalt inne 14 dager etter mottak.
Oversittes fristen, kan styret, etter varsel, stryke vedkommende som medlem
a. Styreleder purrer for andre gang på ett medlem som ikke har betalt og varsler at
medlemskapet opphører og båtplass tilbakeføres båtforeningen, hvis kontingent ikke betales
innen 1 – en uke fra varsel. Sendes på e-post og rekommandert
3. Lage oversikt og prioritet av gjøremål 2015
a. Styret satte opp liste over planlagte gjøremål for 2015. Denne blir lagt ut på hjemmesiden.
4. Sette opp oversikt over dugnader 2015
a. Styret satt opp 7 dugnader fordelt over vår – sommer – høst.
Listen blir lagt på hjemmesiden. Første dugnad 18. april blir prioritert til å skifte defekte
fester til utriggerne på de eldste bryggene. Styreleder sender ut dugnadsliste og oppfordrer
medlemmene til å føre seg opp på de dugnadene de har anledning til.
5. Forslag til kurs og arrangementer
a. Styret ønsket å gjenta spleise/knopekurs
b. Styreleder ber medlemmene komme med innspill de ønsker at båtforening skal holde kurs i.
Det ble nevnt f.eks. båtførerkurs, VHF-kurs
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6. Eventuelt
a. Skilt med båtforeningens logo. Svein tar kontakt med Hilmar og spør om han vil lage et i 100
x 100 cm.
b. Båtforeningen tegner firma- og medlemsavtale med Best Marin og Bokn Maritime Senter.
Dette gir båtforeningen rabattavtale for foreningen og medlemmene. Avtalen legges ut på
hjemmesiden
c. Styret vil nedsette en komité for å se på utvidelse av bryggene. Styret forventer at denne
komitéen består av 3 stk av de som står på venteliste. Alle på venteliste blir invitert til et
møte med styret rett etter neste styremøte for å diskutere muligheter og hvilket mandat
komiteen skal ha.
7. Dato for neste styremøte
a. Neste styremøte blir 14. april kl 18:00 etterfulgt av møte med valg av komite for
bryggeutvidelse

Arne Henry Grottvik (sign)
Styreleder/referent
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