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Protokoll 

Årsmøte Jåttåvågen Båtforening 

Onsdag 25. januar, 2012 

Styrets leder ønsket alle medlemmer velkommen til årsmøtet.  

1  Valg av ordstyrer 

Oddvar Vårlid ble valgt til ordstyrer. 

2 Valg av referent og 2 personer til å signere protokoll. 

Egil Rosnes ble valgt til referent. Bjørn Egeland og Asbjørn Løland ble valgt til å signere protokollen. 

3 Godkjenne innkalling og saksliste 

Det var ingen innvending til innkalling eller saksliste. Godkjent. 

4 Behandle årsberetning 

Ordstyrer gjennomgikk styrets årsberetning.  Det forelå ingen kommentarer til beretningen.  

Godkjent. 

5 Årsregnskap og revisjonsberetning 

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2011 

Gunnar G Strøm gjennomgikk årets regnskap samt balanse ved årets slutt. 

Årets inntekter oversteg budsjettet primært på grunn av økt tildeling av nye båtplasser. 

Driftskostnaden var øket med kr. 618 000 i forhold til budsjett.  Hovedsakelig på grunn av oppussing 

av klubbhus. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2011 og klubben har nå et representativt klubbhus for 

klubbens medlemmer. Kranen er også oppgradert og fremstår som ny. Litt arbeid gjenstår og det vil 

bli utført i løpet av vinteren.  Økningen i driftskostnadene er dekket inn via overføring fra tidligere 

avsatt fonds midler til disse to prosjektene. Balansen betegnes som sterk og sunn. Revisors beretning 

ble opplest. Årsregnskapet ble godkjent uten videre kommentar. 

5.2 Budsjettorientering 2012 

Gunnar G Strøm orienterte om styrets forslag til budsjett for 2012. 

Inntektene er justert i henhold til forventet inflasjon.  På utgiftssiden er det øket i forhold for å kunne 

innhente etterslep  på utskifting av utriggere. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til 

budsjettet. 

6 Fastsette kontingent og festeavgifter 

Styrets forslag til kontingent og festeavgifter ble presentert.  Det var ingen kommentarer til forslaget. 

 7 Behandle saker fremmet av styret 

7.1 Bryggeporter 

Styrets forslag til å vurdere bryggeporter ble gjennomgått.  Hensikten er å sikre eiernes verdier i 

havnen.  Prisantydning totalt på ca kr. 325 000.   
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Det ble fremsatt ulike synspunkter på forslaget fra årsmøtet.   Det ble tilslutt holdt avstemming over 

styrets forslag til fysisk sikring.  Forslaget ble enstemmig nedstemt. 

7.2 Bidrag til Ryfylke Friluftsråd 

Ole Tom Tufte orientert om Ryfylke Friluftsråds oppgave og økonomiske utvikling de siste årene.  

Offentlig støtte har blitt redusert til stort sett å dekke deler av lønn og drift.   Ytterligere tiltak og 

forbedringer utført på de ulike plassene i Ryfylke er finansiert ved hjelp av gaver. 

På denne bakgrunn ønsker styret i Jåttåvågen Båtforening å foreslå at de som har båt i havna bidrar 

med kr. 50 pr medlem.  

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 

8 Valg 

Magne Bø presenterte valgkomiteens innstilling og redegjorde for denne. 

Det ble fremmet benkeforslag hvor valgkomiteens forslag ble imøtegått og hvor dagens styre ble 

foreslått gjenvalgt. 

På denne bakgrunn ble det holdt skriftlig valg på følgende: 

1 Valgkomiteens innstilling       6 stemmer for 

2 Benkeforslag på sittende styremedlemmer på valg gjenvelges. 20 stemmer for 

Det ble avgitt totalt 27 stemmer hvorav en var blank. 

Styrets medlemmer på valg denne kvelden ble gjenvalgt for en ny periode. 

Valgkomite: 

Magne Bø - leder, Egil Rosnes og Kristen Robertsen ble foreslått.  Godkjent 

Revisor: Kåre Warland ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

Møtet ble avsluttet klokken 20:50 med kaffe og noe å bite i. 

Oppmøte: 27 stemmeberettigete medlemmer.  

 

Egil Rosnes 

Referent 

 

Sign./..     Sign./.. 

________________________  _________________________ 

Bjørn Egeland    Asbjørn Løland 

  


