
REFERAT 
 

Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 31. januar 2019 i Klubbhuset, Jåttåvågen. 

 

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:00. Det var 32 

medlemmer til stede. 

 

1. Valg av ordstyrer. 

Svein Olav Joakimsen ble valgt til ordstyrer. 

 

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

Per Knudsen ble valgt til referent. Øystein Knudsen og Frode Heigre ble valgt til å 

underskrive protokoll. 

 

3. Godkjenne innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

4. Behandle årsberetning. 

Styrets årsberetning ble lest av ordstyrer. 

Årsberetningen ble godkjent. 

 

5. Årsregnskap og revisjonsberetning. 

Gunnar Strøm gjennomgikk årsregnskapet (inkludert Noter til regnskapet) og 

revisjonsberetning samt orienterte om budsjettet for 2019. 

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2018. 

Oppsummert: Solid økonomi bygget opp gjennom flere gode år. 

Årsregnskapet ble godkjent. 

5.2 Orientere om budsjett for 2019. 

Oppsummert: Har god gjennomføringskraft grunnet opparbeiding av solid egenkapital. 

 

6. Fastsette kontingent og festeavgifter. 

Det er syv år siden kontingent og festeavgifter sist ble endret. Styret foreslår nå følgende 

endringer:  

ÅRSAVGIFTER 

Medlemskontingent (fra 1/1 til 31/12) ...................................................................... kr.      550,- 

Medlemskontingent pensjonister (over 64 år) (fra 1/1 til 31/12) .............................. kr.      450,- 

FESTEAVGIFTER 

Festeavgift for båt til og med 24' ................................................................................. kr.16.000,-  
Kr. 8.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.000,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. 

Festeavgift for båt fra 24' til og med 34' ...................................................................... kr.20.000,- 
Kr. 10.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.250,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. 

Festeavgift for båt fra 34" til og med 38” .................................................................... kr.24.000,- 
Kr. 12.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.500,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. 

Festeavgift for båt fra 38’ til og med 42’ ..................................................................... kr.28.000,- 

Kr. 14.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.750,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår.     

Festeavgift for båt over 42’ .......................................................................................... kr.32.000,- 

Kr. 16.000,- Avskrives med en gang/Kr. 2.000,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår.     

Øvrige priser reguleres fortsatt i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/18. 

Styrets forslag ble godkjent. 

 



7. Behandle saker fremmet av styret. 

7.1 Forslag til vedtektsendring. 

Styret i JBF fremmer forslag om ny paragraf som omhandler personvern i foreningens 

vedtekter. Bakgrunnen for dette er den nye personvernlovgivningen som trådte i kraft 

mai 2018 med derav økt fokus på håndtering av personopplysninger. 

 

  Forslag til vedtak: Følgende kapittel og paragraf tas inn i vedtektene: 

«V. PERSONVERN 

§ 9 Jåttåvågen Båtforening registrerer og behandler personopplysninger om sine 

medlemmer i henhold til gjeldende krav om personvern og samtykke.  For 

medlemmer med båtplass, eller etter avtale, deles følgende opplysninger med felles 

organisasjonsledd, som for eksempel Kongelig Norsk Båtforbund: Navn, adresse, 

mobilnummer, epost-adresse. Dette gjøres for at medlemmene skal få tildelt 

medlemsnummer og kunne dra nytte av eventuelle medlemsfordeler. Hvis det ikke er 

ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig til Jåttåvågen 

Båtforening.» 

Styrets forslag ble godkjent. 

 

8 Behandle saker fremmet av medlemmer. 

Ingen innkomne forslag. 

 

• Orienteringssaker. 

9.1 Handlingsplan 2019-2023. 

Terje Løland orienterte om arbeidet med handlingsplanen. Denne revideres hvert år og 

omhandler aktiviteter og oppgaver i den neste 4-års periode. I eksisterende plan inngår 

bl.a. økonomi, organisering og kommunikasjon samt trygghet (for ansatte, tillitsvalgte og 

medlemmer). I fremtidig handlingsplan vil bl.a. asfaltering av molo, trefendere på 

betongbryggene inngå. Handlingsplanen vil bli lagt ut på nettet når den er ferdig. 

 

9.2 Ny portalkran. 

Terje Løland informerte om status. Ny kran er bestilt fra Wise, som også er leverandør av 

eksisterende kran. Stikkord; 25 tonn løftekapasitet, to flyttbare stropper, dieselmotor iht. 

Tier 4 (standard for ren dieselteknologi), pris ca. MNOK 2,4, antatt levering 

januar/februar 2020. 

 

9.3 Kampanje mot forurensing fra båtene i havna. 

Terje Løland opplyste at situasjonen ikke er blitt bedre, og at et nytt tiltak vil bli iverksatt. 

Dette vil innebære at alle båter med innenbordsmotor skal ha oljeabsorberer i 

motorrommet/kjølsvinet. Den vil være gratis i 2019, og det vil bli utarbeidet en pakke med 

veiledning for bruk.  

 

10. Valg 

 10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor. 

Valgkomiteen hadde lagt fram følgende forslag: 

Sittende styre og revisor 2018:  Valgkomiteens innstilling: 

Leder Terje Løland Ikke på valg - 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Varamedlem 

Svein Olav Joakimsen 

Kurt Wiig 

Egil Schanche 

Bjørn Egeland 

Chornelius Rød 

På valg 

På valg 

Ikke på valg 

Ikke på valg 

På valg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

- 

- 

Gjenvalg 

Varamedlem 

Revisor 

Lars Djuve 

Kåre Warland 

På valg 

På valg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 













 

NOTER TIL REGNSKAP 2018 
 
Momskompensasjon 
Det er mottatt 144.307,- i momskompensasjon. Ordningen kan bli redusert eller avviklet. 
 
Grasrotandelen 
Foreningen har mottatt kr. 8.991,- fra Grasrotandelen i 2018. 
 
Diverse inntekter 
Består av salg av brukte utriggere. 
 
Bryggefond 
Det er avsatt 100.000,- mer til supplering av bryggefortøyninger som ikke ble gjort i 2018. 
 
Utviklings/investeringsfond 
Etter årets avsetning er det 1.880.000,- på fondet. Dette vil i sin helhet bli brukt til ny kran. 
 
Miljøfond 
Ingen bruk av miljøfond i 2018. Avsetning 151.018,- i henhold til innkomne pålagte 
miljøavgifter. 





 

10. Valg årsmøtet 2019. 

 

Sittende styre og revisor 2018:     10.1 Valgkomiteens innstilling: 

Leder  Terje Løland   Ikke på valg  -  

Medlem Svein Olav Joakimsen På valg   - Gjenvalg 

Medlem Kurt Wiig  På valg   - Gjenvalg 

Medlem Egil Schanche  Ikke på valg  -  

Medlem Bjørn Egeland  Ikke på valg  -  

Varamedlem Chornelius Rød  På valg   -  Gjenvalg 

Varamedlem Lars Djuve  På valg   -  Gjenvalg 

Revisor  Kåre Warland  På valg   -  Gjenvalg 

 

 

Valgkomiteen 2019-01-18 

Sign.     Sign.    Sign. 
Kristen Robertsen   Anders Haga   Ole Tom Tufte 
Leder     Medlem   Medlem 
 

 

 

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer. 

Sittende valgkomité:      Styrets forslag:  

Leder  Kristen Robertsen    Gjenvalg    

Medlem Anders Haga     Gjenvalg 

Medlem Ole Tom Tufte     Gjenvalg 

 

 




