
Referat – Årsmøte for 2011 

Årsmøte ble avholdt på Hummeren Hotell, torsdag 16. februar 2012. 

21  medlemmer var tilstede ved møtets begynnelse. 

Foreningens formann, Einar Vaardal-Lunde ønsket velkommen til årsmøte. 

Årsmøtesaker 

1. Godkjenning av dagsorden 
Det var ingen innvendinger mot dagsordenen.

2. Valg av referent og ordstyrer 
Referent: Christian Gryte 
Ordstyrer: Einar Vaardal-Lunde 

3. Styrets årsberetning 
Årsberetningen ble delt ut.  
Einar Vaardal-Lunde gikk igjennom denne. 

Her ble det opplyst om at revisor har trukket seg. Bakgrunnen for dette er at han ikke 
lenger har båt. 

Det var ingen merknader til årsberetningen.  

4. Regnskap 
4.1. Einar Vaardal-Lunde gikk igjennom regnskapet og balansen.

Sum driftsinntekter for 2011 er oppgitt til kr 370 024,00.  
Inntektene for dugnaden for 2010 er kommet inn her. Dette utgjør ca kr 20 000. Reelt 
er driftsinntektene for 2011 dermed ca 350 000 kr. 

Finanskostnadene er økt noe i 2011 i forhold til i 2010. Bakgrunnen for denne 
økningen var at det ble tatt opp et nytt lån til finansiering av nye uteriggere som ble 
kjøpt sommeren 2011.  Den økningen som dette lånet fører til er mindre enn det som 
er betalt ned i ekstraordinære avdrag.  

4.2. Siden revisor trakk seg sommeren 2011 har revisjonen av regnskapet blitt utført av 
valgkomiteen.



4.3. Om styrets godtgjørelser
Det har kommet kritikk fra revisor og innad i styret angående godtgjørelser til styret i 
2011. Dette ble diskutert av Årsmøte. Det ble påpekt at godtgjørelsene til styret gikk 
utover rammene de hadde. Det stilles krav om bedre rutiner. Styret kan ikke bevilge 
penger til seg selv uten at Årsmøte har sagt ja til dette. 

Følgende ble enstemmig vedtatt av Årsmøte: 
For 2011 godtar Årsmøte at ekstraordinære tilskudd til styret belastes i 
regnskapet. Dette er under forutsetning av at det regnskapsmessig innberettes 
på riktig måte.  

For senere år så forutsettes godtgjørelse fastsatt av Årsmøte. 

Det er viktig at alle eventuelle godtgjørelser synliggjøres i regnskapet. 

    Regnskapet ble godkjent. 

5. Oppsummering av aktiviteter i 2011 
5.1. Dugnadene i vår var vellykket. Alle som ikke møtte opp på minst en av dugnadene 

betalte regningen som de fikk tilsendt. Det var bra oppmøte på dugnaden, særlig var 
oppmøtet bra på den siste dugnaden.

Tilbakemeldingene etter dugnadene har vært positive. 

  Det er planlagt to nye dugnader i 2012.  

    5.2  Tananger Båtforening har kjøpt ny slipp. Denne er kjøpt fra Stavanger Seilforening på    
            Sølyst. Den er i veldig bra forfatning. Dessuten er det mulig å tilpasse denne til  
            strengere miljøkrav som vil komme når det gjelder å unngå forurensing i forbindelse   
            med slipprosessen. 

Slippen kostet kroner 55000. Kostnadene medregnet transport og nedrigging beløper 
seg til ca 70000 kroner. Når slippen vil bli montert er ikke avgjort.  

  Det må foretas endringer på skinnene. Videre kreves et nytt spill. Ny wire er kjøpt. 

6. Medlemskontigent / båtplassavgift / slippavgift / fastsettelse av godtgjørelse til styret 
Det anbefales ordnær båtplassavgift økes med 3%. 
Gjesteleien forblir på kr 100 pr båt pr døgn. 

6.1. Slippavgift 
Medlemmer:   kr 500 
Styret kan differensiere slippavgiften for de som ikke er medlemmer. 



6.2. Om styrets godtgjørelser. 
Det skal ikke tas ut noen godtgjørelse i løpet av året. Det er Årsmøte som fastsetter en 
eventuell godtgjørelser for styret for året som er gått. 

Styremedlemmer skal ha fri båtplass for 2012.  
Dette ble vedtatt med 18 stemmer mot 3. 

7. Valg 
To av styremedlemmene ønsker ikke å fortsette.  Øistein Eriksen og Teppo Jokela. 

Valgkomiteens har følgende kandidater til de fem plassene i styret. 
Formann:  Einar Vaardal-Lunde 
Havnesjef:  Karl Atle Roth 
Styremedlem: Kjell Håkon Bakken  
Styremedlem: Jess Milter 
Styremedlem: Finn Kloster 
Styremedlem: Christian Gryte 

Einar Vaardal-Lunde og Karl Atle Roth ble klappet inn av Årsmøte. 

Det ble foretatt valg av tre av kandidatene til styremedlem. 
Jess Milter, Finn Kloster og Christian Gryte ble valgt som styremedlemmer. 

Valgkomite
Per Sekse og Karsten Gryte ble foreslått. 
Disse ble klappet inn av årsmøtet. Det var ingen innvendinger mot dette. 

Revisor
Øyvind Tungland ble foreslått som revisor. 
Han ble klappet inn av årsmøtet.  

     Sola. 11.04.2012 

      Christian Gryte 


