Protokoll fra ordinært arsmøte
2018
i Lura batforening
Dato: 05. februar 2018 kl. 19.00 – Sted: Lura Kirke
Sak 1 Åpning
Formann Ottar-Andre Frøystad ønsket velkommen til årsmøtet.

Det var ingen merknader til innkalling som var gjort pr. e-post og ved oppslag på klubbhuset i
Luravika.
Antall fremmøtte; XX personer, inkludert styret.
Sak 2 Valg av møteleder og referent
Ottar-Andre Frøystad ble valgt til møteleder og Arne Tveranger ble referent.
Til å undertegne protokollen ble _____________og ___________________ valgt.
Sak 3 Årsberetning
Årsberetning for 2017 ble gjennomgått.
Den ble godkjent uten merknader.
Sak 4 Regnskap
Regnskap med revisjonserklæring for 2017 ble gjennomgått av Geir Kleppa.
Det ble godkjent med følgende kommentarer:
Revisjonen av regnskapet for 2017 er ikke fullført på grunn av alt for lite tid gitt til oss.
Derfor foreligger ikke underskrevet revisjonsrapport. Revisjonen vil fortsette etter årsmøtet.
Vi foreslår for styret at de fremlegger årsregnskapet for 2017 som det foreligger 05 02 2018,
og ber om medlemmene sin godkjennelse av det. Hvis revisjon av regnskapet skulle medføre
avvik på årsresultatet på mer enn +/- kr 25 000, vil styret sende oppdatert årsregnskap til
medlemmene til informasjon.

Sak 5 Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Avgiftene ble foreslått med følgende endringer fra 2017:
1. Slippavgift øker med kr 100 til kr 700 pr døgn.

Kontingenter og avgifter ble gjennomgått og vedtatt i samsvar med fremvist prisliste for
2018.
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Sak 6 Arbeidsprogram og budsjett for 2018
Georg Gaard og Geir Kleppa gikk gjennom Arbeidsprogram og Budsjett for 2018 for Sandnes
og Luravika.
Arbeidsprogram og budsjettet ble enstemmig godkjent.
Sak 7 Innkomne forslag
Fra styret:
1. Ny §22 som ivaretar den nye EU-personvernlovverket er implementert. Eksisterende
§22 og §23 forskyves til henholdsvis §23 og §24.
2. Endring av ordlyd i §11 som omhandler varsling av fravær av båter i havnen over tid.
Gammel ordlyd: «….Båter som skal være borte fra havnen i mer enn 60 dager skal
snarest meldes skriftlig til styret ved havnesjef….»
Ny ordlyd: «….Båter som skal være borte fra havnen i mer enn 30 dager skal snarest
meldes skriftlig til styret ved havnesjef….»
Sak 9 Valg
Følgende verv i styret var på valg:
 Sekretær
 Havnesjef
 Styremedlem 1
I tillegg skulle det velges:



Medlem til valgkomité
Revisor

Styreverv velges for 2 år, valgkomitémedlem for 3 år og revisor for 2 år.
Odd Leon Bjerga (repr. valgkomiteen) presenterte valgkomiteens forslag slik:
Styret:
Sekretær: Arne Tveranger
Havnesjef: Hans Dreyer
Styremedlem 1: Tor Rosland

(på valg for 2 år – stiller til gjenvalg)
(på valg for 2 år – stiller til gjenvalg)
(på valg for 2 år – stiller til gjenvalg)

Revisorer:
Tore Natvik
Ola Oddvar Byberg

(Ikke på valg, 1 år igjen)
(Stiller til gjenvalg)

Kandidatene ble innvalgt ved akklamasjon.
Styret 2018 består for øvrig av:
Formann: Ottar-Andre Frøystad
Kasserer: Geir Kleppa
Styremedlem 2: Georg Gaard
Tilsynsmann: Roald Aas

(ikke på valg – 1 år igjen)
(ikke på valg – 1 år igjen)
(ikke på valg – 1 år igjen)
(ikke på valg – 1 år igjen)
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Valgkomité 2017 har vært
Formann: Odd Leon Bjerga
Torbjørn Sveinsvoll
Brynjar Steinsøy

(på valg, 3. året – stiller til omvalg)
(ikke på valg, 1 år igjen)
(ikke på valg, 2 år igjen)

Odd Leon ble innvalgt ved akklamasjon.
Sak 10 Avslutning
Ottar-Andre takket for fremmøte.
Møtet ble hevet klokken 20.10

Sandnes den 05.februar 2018

Referent

Møteleder

Arne Tveranger

Ottar-Andre Frøystad

Vitne signatur 1:

Vitne signatur 2:

Bjørn Gabrielsen

Ben Magne Unhammer-Kristiansen
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