Referat fra årsmøte i Stange Båtforening 28.2.2019.
Årsmøtet ble holdt på Tingvold, torsdag 28.februar 2019 kl. 19:00.
Til stede: 42 stemmeberettigede medlemmer.
1. Åpning, valg av møteleder og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen:
Terje Emil Dahl åpnet årsmøtet. Det var ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.
Terje Emil Dahl valgt til møteleder.
Terje Thoresen Dahl valgt til sekretær for møtet.
Morten Øverby og Øivind Johnsen valgt til å skrive under protokollen.
2. Årsmelding for 2018 lest opp av møteleder:
Ingen kommentarer til årsmeldingen. Årsmeldingen godkjent.
3. Regnskap for 2018:
Kasserer gjennomgikk regnskapet. Ingen merknader. Regnskapet godkjent.
4. Valg til styret ihht. vedtektene § 5:
Leder
: Terje Emil Dahl – ikke på valg
Nestleder
: Brede Westby – gjenvalgt for 2 år
Kasserer
: Terje Bjørnstad – gjenvalgt for 2 år
Sekretær
: Terje T. Dahl – ikke på valg
Styremedlem
: Rune Hagen – ikke på valg
Varamedlemmer til styret
: Knut Hagen – gjenvalgt for 2 år
Marius Hagen – ikke på valg
Revisorer
: Bjarne Lang-Ree - gjenvalgt
Morten Lillejordet - gjenvalgt
Tur og festkomité
: Stein Gunnar Nilsen – gjenvalgt
Stephan Aamodt- ikke på valg
Erik Hoel Sveum - ny
Valgkomité
: Øyvind Johnsen, Kjell Arne Andreassen og Tore Wolla-ny
5. Fastsettelse fremtidige investeringer og disponeringer samt fastsettelse av kontingent og havneavgift:
Det foreslås ingen endringer i eksisterende innskuddssatser, havneavgifter og medlemskontingent. Avgiftene
vedtatt på ekstraordinært årsmøte 3.10.2018 videreføres for 2019.
Leiepriser 2019: Kr 1 500 per breddemeter. Den som leier ut plassen betaler ikke havneavgift.
Vaktdepositum: Kr 1 000. Refunderes når vaktene er avholdt. Vaktdepositum utgår om vaktordning erstattes av
kameraovervåkning.
6. Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag
Årsmøtet godkjente at styret arbeider med følgende i 2019:
• Etablere kameraovervåking som erstatning for vakter i løpet av sommeren
• Vurdere innmelding i Kongelig Norsk Båtforening og eventuell utmelding av Mjøsa Båtforbund.
• Anskaffe og ta i bruk nytt administrasjon, regnskap -og fakturasystem
• Vurdere å etablere egne betingelser for medlemmer som driver næringsvirksomhet i havna
• Organisere dugnadsarbeid i forbindelse oppgradering ag ordinær drift.
Styremedlemmer fritas for havneavgift og vakt

28.2.2019/ Terje T Dahl (referent)
Versjon signert av Morten Øverby og Øivind Johnsen finnes i båtforeningens skriftlige protokoll.

Medlemmer som ønsker å leie ut plassen for sesongen 2019 bes melde fra om dette så raskt som mulig.
Følg med på hjemmesiden vår: www.stangebaatforening.com
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