
 
 

 

 

Side 1 

 

Protokoll fra ordinært a rsmøte 
2019 

i Lura ba tforening 

 

Dato: 11. februar 2019 kl. 19.00 – Sted: Lura Kirke 

 

Sak 1 Åpning 

Sekretær Arne Tveranger ønsket velkommen til årsmøtet - kl. 19.20 

 

 

Det var ingen merknader til innkalling som var gjort pr. e-post og ved oppslag på klubbhuset i 

Luravika. 

 

Antall fremmøtte; 54 personer, inkludert styret. 

 

Sak 2 Valg av møteleder og referent 

Tor Rosland ble valgt til møteleder og Arne Tveranger til referent.  

Til å undertegne protokollen ble Markus Bøljo og Rolf Sandvik valgt. 

 

Sak 3 Årsberetning 

Årsberetning for 2018 ble gjennomgått.  

Den ble godkjent med følgende merknader: 

 

Det ble stilt spørsmål om Securitas fysisk besøker flytebrygga i Sandnes. Det er ikke observert 

vakter der på en stund. Styret vil ta dette videre. (Vaktordning Lura/Sandnes s. 7) 

 

Sak 4 Regnskap 

Regnskap med revisjonserklæring for 2018 ble gjennomgått av Geir Kleppa.  

Det ble godkjent med følgende kommentarer:  

Det er en skrivefeil i årsberetningen under overskrift «Økonomi» s. 7: 

 

Det stod kr 3.680.235 på konto pr 31.12.2018. 

 

… og «Driftsregnskap – Budsjett 2018» s.11: 

3200 Medlemskontingent – Her skal korrekt tall være kr 228.000 for 456 medlemmer, men i 

forbindelse med omlegging av nytt regnskapssystem er det oversett noen fakturaer som skulle 

vært «splittet» (noen til båtplass og noen til strøm). Resultatet ble at sum inntekt 

medlemskontingent ble høyere enn basert på antall medlemmer. 

 

…og «Kommentarer til regnskapet 2018» s. 20; 

«Note 5 – Anleggsmidler og avskrivninger» 

Strømboksanlegg Lura - Korrekt tall skal være kr 10.000 

 

  



 
 

 

 

Side 2 

 

Sak 5 Fastsettelse av kontingenter og avgifter 

Avgiftene ble foreslått med følgende endringer fra 2018: 

  

1. Vakt-tjeneste øker med kr 50 til kr 500 

2. Leie av strømboks øker med kr 50 til kr 500 

3. Jolle - lagring på land øker med kr 400 til kr 1000 

4. Pris for vinteropplag på land øker med kr 100 til kr 700 

5. Pris for vinteropplag (overligg) øker med kr 600 til kr 1000 

6. Fast plass på land – båt på henger – hele året øker med kr 200 til kr 2200 

7. Fast plass på land – båt på henger – sommer øker med kr 500 til kr 1500 

8. Strømprisene øker med kr 0,20 til kr 1,2 pr kWh, men styret vil kunne justere jfr 

markedspriser. 

 

Kontingenter og avgifter ble gjennomgått og vedtatt i samsvar med fremvist prisliste for 

2019. 

 

Sak 6 Arbeidsprogram og budsjett for 2019 

Georg Gaard og Geir Kleppa gikk gjennom Arbeidsprogram og Budsjett for 2019 for Sandnes 

og Luravika.  

 

Arbeidsprogram og budsjettet ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 7 Innkomne forslag 

Det er ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene, og styret har heller ikke 

forslag til lovendringer i år. 

 

Sak 9 Valg 

Følgende verv i styret var på valg:  

 Formann 

 Kasserer 

 Tilsynsmann 

 Styremedlem 2 

 

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:  

Formann: Ottar-Andre Frøystad (på valg for 2 år – stiller til gjenvalg) 

Kasserer: Geir Kleppa  (på valg for 2 år – stiller til gjenvalg) 

Tilsynsmann: Roald Aas (på valg for 2 år – stiller til gjenvalg) 

Styremedlem 2: Georg Gaard  (på valg for 2 år – stiller til gjenvalg) 



 
 

 

 

Side 3 

 

Revisorer: 

Ola Oddvar Byberg (Ikke på valg, 1 år igjen) 

Tore Natvik (Stiller til gjenvalg) 

 

Kandidatene ble innvalgt ved akklamasjon. 

 
Styret 2019 består for øvrig av: 

Sekretær: Arne Tveranger (ikke på valg – 1 år igjen) 

Havnesjef: Hans Dreyer (ikke på valg – 1 år igjen) 

Styremedlem 1: Tor Rosland (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

Valgkomité 2018 har vært 

Formann: Torbjørn Sveinsvoll (verv på valg, 3. året – stiller ikke til omvalg) 

Brynjar Steinsøy (verv ikke på valg, 1 år igjen) 

Odd Leon Bjerga (verv ikke på valg, 2 år igjen)  

 

 

Siden Torbjørn Sveinsvoll trekker seg etter denne perioden, har styret forslag om en ny 

kandidat: André Håland 

André Håland ble innvalgt ved akklamasjon. 

 

Sak 10 Avslutning 

Arne takket for fremmøte.  

Møtet ble hevet kl. 20.30 

 

 

Sandnes den 11.februar 2019 

 

Referent Møteleder 

      Arne Tveranger Tor Rosland 

Vitne signatur 1: Vitne signatur 2: 

Markus Bøljo Rolf Sandvik 

 


