Årsmøteprotokoll – Jåttåvågen Båtforening
Årsmøte for 2008 onsdag 28.januar 2009 kl. 18.00 i foreningens klubbhus.
Leder Terje Løland ønsket de ca, 60 fremmøtte velkommen til årsmøtet og viste til at det
ved inngangen sto kaffe og noe å bite i.
1. Valg av ordstyrer.
Oddvar Vårlid ble valgt til ordstyrer.
2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll.
Leiv Tafjord ble valgt til referent.
Asbjørn Olsen og Oddvin Heradstveit ble valgt til å underskrive protokollen.
3. Godkjenne saklisten.
Sakslisten ble enstemmig vedtatt.
4. Behandle årsberetning.
Noen minutter ble satt av til å lese/repetere årsmeldingen før ordet ble gitt fritt.
Det ble stilt spørsmål som:
- Stålsjakler som ikke lenger skal brukes ved fortøyning av båtene. – Som svar ble
forsamlingen bedt om å lese årboka for 2007 – 2008 (side 14) hvor det fremgår at
sjakler og stålfjærer ikke er tillatt etter 31.12.2008.
- Driftsavtalen med Stavanger Kommune - hvortil Terje Løland svarte at det
foreløpig ikke er kommet føringer vedrørende eventuelle kostnadsøkninger i
forbindelse med ny avtale som skal gjelde fra 2010.
- Jåttåvågen Nord – hvor Terje Løland i korte trekk orienterte om utviklingen hittil.
Videre at Jåttåvågen Nord er en del av ’Kommunedelplanen for småbåthavner’ og
at det må utarbeides privat reguleringsforslag. Han understreket at ingen ting er
bestemt og at det stadig samles informasjon.
Årsberetningen enstemmig vedtatt.
5. Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2008 samt orientere
om budsjett for 2009.
Gunnar Golin Strøm gikk gjennom regnskapstallene som stort sett var i samsvar med
budsjettet. Han orienterte litt om avvikene, gikk gjennom investeringene og
hovedtallene. Det ble vist til beløp avsatt til klubbhusfond og kranfond.
Revisjonsberetningen ble gjennomgått, det samme ble budsjettet for 2009.
På spørsmål om det ikke var avsatt midler til JB Nord var svaret fra styret at midlene
som ble avsatt i fjor foreløpig anses som tilstrekkelig.
Deretter ble regnskapet og revisjonsberetningen enstemmig godkjent.
Etter oppfordring fra ordstyreren fikk Kåre Warland velfortjent applaus for sitt trofaste
og mangeårige revisorarbeid for foreningen.
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6. Fastsette kontingent og avgifter.
Terje Løland orienterte omkring dette med lengdeavgift som er noe nytt.
Dette ble fulgt av kommentarer/spørsmål som eksempelvis gikk på:
- Er det regnet ut hvor mange penger en får inn på dette?
- Er dette en nødvendig avgift?
- Er det lettere å bruke meter i stedet for fot?
- Bør en ikke heller gå etter utriggernes lengde?
- Kan vi ikke heller legge på breddeavgiften?
- Prislisten blir veldig lang.
Spørsmålene ble besvart både fra salen og fra styrehold. Styret viste til at spørsmål
som dette var grundig drøftet i styret. Beregninger tilsier at foreningens merinntekt
øker med anslagsvis kr. 38.000,- og at dette ligger i årets budsjett og således utgjør
en del av grunnlaget for forventet overskudd.
Videre ble det vist til at prisforskjellen mellom store og små utriggere er veldig stor.
Det ble også poengtert at styrets forslag er viktig for å få en riktigere
kostnadsfordeling enn tilfelle er i dag.
Styrets forslag ble vedtatt, mot 2 stemmer.
7. Behandle saker fremmet av styret.
7.1 Styret i JB foreslår at paragraf 3 i JB’s lover endres.
Hele forslaget ble referert av ordstyreren.
Debatten ble til dels preget av at enkelte ikke klarte å skille helt mellom paragrafene 3
og 4. Samboere, ektefeller og dødsfall ble faktisk også trukket inn. Tvister og/eller
uavklarte saker mellom disse må de ordne opp i selv, før de henvender seg til
båtforeningen.
Styrets forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.
Ny paragraf 3 lyder da slik:
’Enhver båtinteressert som ønsker å støtte foreningen og arbeide for foreningens
formål kan etter søknad på foreningens formular opptas som medlem i foreningen.
Medlemskapet skal godkjennes av styret. Medlemskapet gir stemmerett ved
personlig fremmøte av medlem eller ektefelle samt tilgang til øvrige rettigheter og
plikter i henhold til foreningens regelverk.
Medlemskap med rettigheter kan etter søknad overføres i rett linje opp/ned
(foreldre/barn) mot et gebyr tilsvarende årets kontingent. Eventuelle tidligere
festeavgifter for båtplass faller vekk i den grad de er nedskrevet og må innbetales på
ny.’
7.2 Styret i JB foreslår at paragraf 4 i JB’s lover endres.
Hele forslaget ble referert av ordstyreren.
Forslaget høstet mer kritikk en støtte. Viktigste innvending var at lovteksten ikke
nevner hvem som skal ta beslutningen om opphør av medlemskap. Det ble sagt at
det er styret som må ta slike avgjørelser hvilket må stå tydelig i lovteksten.
Ordstyreren foreslo at paragraf 4 beholdes uendret et år til og at styret utarbeider nytt
forslag til neste årsmøte.
Dette ble vedtatt med akklamasjon.
7.3 Styret i JB foreslår at paragraf 11 i JB’s lover endres.
Hele forslaget ble referert av ordstyreren.
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Dette var et todelt forslag. Første del av debatten gikk derfor på forslaget om
innleveringsfristen, 10.januar for forslag fremmet av medlemmer.
Fra salen ble det påpekt at det i paragraf 11 står at årsmøtet skal avholdes innen
utgangen av februar og at det da blir feil å sette 10.januar som innleveringsfrist.
Tidspunktene for årsmøtene kan variere, derfor er det behov for et mer fleksibelt
system. I stedet for en dato bør innleveringsfristen, eksempelvis settes til 2 uker før
årsmøtet.
Ordstyreren satte da frem forslag om at innkalling til årsmøte skal sendes ut minst 3
uker før årsmøtedato. Videre at eventuelle forslag fra medlemmene må leveres styret
senest 2 uker før årsmøtedato.
Dette forslaget ble vedtatt, ingen stemte i mot.
Andre del av debatten gikk på forslaget som hadde følgende tekst:
- Andre forslag til kandidater må leveres skriftlig til valgkomiteen senest 10.januar.
En rekke synspunkter/spørsmål ble fremmet:
- Medlemmene mister muligheten til benkeforslag.
- Det er frarøving av medlemsrettigheter hvis en ikke skal kunne sette frem
benkeforslag.
- Gjør det noe om medlemmene får lov til å stille benkeforslag?
- Det er ikke bra når medlemmene eventuelt foreslår alternative kandidater uten at
de har hatt anledning til å se hvem valgkomiteen har foreslått.
- Skal ’andre kandidater’ presenteres som motkandidater til valgkomiteens forslag?
- Noen mente at valgkomiteen skal ta med alle forslag i tillegg til sin egen innstilling.
Debatten førte ikke til noen avklaring.
Ordstyreren satte derfor frem forslag om at vi fortsetter slik vi har hatt det.
Ordstyrerens forslag ble vedtatt, mot en stemme.
Ny paragraf 11 lyder da slik:
’Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Styret kan etter 1. januar kalle inn til
årsmøte med minst 3 ukers skriftlig varsel.
Følgende skal være tilgjengelig for medlemmene i klubbhuset 1 uke før årsmøtet:
- Årsberetning.
- Revidert årsregnskap.
- Saker fremmet av styret, deriblant styrets forslag til valgkomité.
- Saker fremmet av medlemmer må leveres skriftlig til styret senest 2 uker før
årsmøtedato.
- Valgkomiteens forslag.
- Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer noe
annet.’
7.4 Styret i JB foreslår at foreningen melder seg inn igjen i KNBF.
En rekke synspunkter for og mot ble fremsatt og det kom flere spørsmål som ble
besvart fra styret og fra salen etter beste evne.
Styrets forslag ble vedtatt, mot 10 stemmer hvilket betyr at JB melder seg inn igjen i
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) fra dags dato.
8. Behandle saker fremmet av medlemmer.
Ingen innkomne forslag.
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