
 
 

 

 

Side 1 

 

Protokoll fra ordinært a rsmøte 
2017 

i Lura ba tforening 

 

Dato: 13. februar 2017 kl. 19.00 – Sted: Lura Kirke 

 

Sak 1 Åpning 

Formann Brynjar Steinsøy 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; 42 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 Bjørn Gabrielsen og Ben Magne Unhammer-Kristiansen 

valgt. 

 

Sak 3 Årsberetning 

Årsberetning for 2016 ble gjennomgått.  

Den ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 4 Regnskap 

Regnskap med revisjonserklæring for 2016 ble gjennomgått av Kjell Olav Thommassen.  

Det ble godkjent uten kommentar.  

 

Sak 5 Fastsettelse av kontingenter og avgifter 

Avgiftene ble foreslått med følgende endringer fra 2016: 

  

1. Havneavgift i Luravika øker med kr 50 til kr 850 pr meter lysåpning. 

2. Leieavgift for bod øker med kr 100 til kr 500 pr år. 

3. Slippavgift øker med kr 100 til kr 600 pr døgn. 

4. Leieavgift fast plass på land øker med kr 400 til kr 2000 og inkluderer nå også 

vakttjeneste, slik som for de øvrige båtplassene. 

 

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

2017. 

 

  



 
 

 

 

Side 2 

 

Sak 6 Arbeidsprogram og budsjett for 2017 

Georg Gaard og Kjell Olav Thommassen gikk gjennom arbeidsprogram og budsjett for 2017 

for Sandnes og Luravika.  

 

Arbeidsprogram og budsjettet ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 7 Innkomne forslag 

Det var ingen saker som var kommet inn til behandling av årsmøtet. 

 

Sak 9 Valg 

Følgende verv i styret var på valg:  

 Formann 

 Kasserer 

 Tilsynsmann 

 Styremedlem 2 

 

I tillegg skulle velges: 

 Medlem til valgkomité 

 Revisor 

 

Formann og 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  (ny – erstatter avtroppende Brynjar Steinsøy) 

Kasserer: Geir Kleppa  (ny – erstatter avtroppende Kjell Olav Thommassen) 

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

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

 
  

Revisorer: 

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

Tore Natvik (Stiller til gjenvalg) 

 

Kandidatene ble innvalgt ved akklamasjon. 

 
Styret 2017 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) 

 

Kjell Olav og Brynjar ble overrakt blomster som takk for god innsats i sine verv. 

 

  



 
 

 

 

Side 3 

 

Valgkomité 2016 har vært 

Formann: Arild Stein (på valg, 3. året – går ut) 

Odd Leon Bjerga (ikke på valg, 1 år igjen) 

Torbjørn Sveinsvoll (ikke på valg, 2 år igjen) 

 

 

Styret forslår Brynjar Steinsøy som ny representant i valgkomitéen som erstatning for 

avtroppende Arild Stein. 

 

Brynjar ble innvalgt ved akklamasjon. 

 

Sak 10 Avslutning 

Brynjar Steinsøy takket for fremmøte.  

Møtet ble hevet klokken 20.10 

 

 

Sandnes den 13.februar 2017 

 

 

 

 

 

 

Referent Møteleder 

___________________________________ ___________________________________ 

      Arne Tveranger Tor Rosland 

  

    Vitne signatur 1: Vitne signatur 2: 

___________________________________ ___________________________________ 

Bjørn Gabrielsen Ben Magne Unhammer-Kristiansen 

 


