Protokoll årsmøte Simensbråten båtforening
Dato: 6. mars 2014
Antall medlemmer til stede: 22

Antall fullmakter: 0

Styrets leder Arne Kristian Steck ønsket velkommen til årsmøte.
Bjørn Haug tok igjen det ærefulle oppdraget med å lede årsmøte.
Terje Peikeli og Tor Bjørnstad ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
Årsmøte innkallingen datert den 18. februar 2014 ble godkjent uten merknader.
Styrets årsberetning ble godkjent med følgende merknad fra Trond Nystedt.
Han ønsket protokollført at hans sak om kameraovervåking av bryggeanlegget ikke var protokollført i fjorårets
årsmøteprotokoll. Styret forklarte igjen at det ikke ble protokollført fordi styret ikke hadde forstått at det skulle
behandles som en årsmøtesak. Ingen saker kan behandles eller voteres over i årsmøte uten at alle medlemmer
har fått saken i forkant. Viser til våre vedtekter § 21. Styrets leder presiserte at dette hadde vært behandlet i
styret og funnet uaktuelt, fordi det ikke erstatter fysisk vakthold med tanke på de fleste medlemmenes
forsikring. Styret beklaget igjen at denne saken ikke ble tatt opp som et forslag til fjorårets årsmøte. Møteleder
Bjørn Haug informerte at han iflg. våre vedtekter kunne legge frem saken på nytt til neste årsmøte.
Kasserer Ole Kristian Tornes leste regnskapet for 2013 i sin helhet
Se vedlagte regnskap. Revisorene hadde ingen merknader til regnskapet.
Regnskapet ble deretter godkjent av årsmøtet uten merknader.
Innkomne forslag fra styret i SB
Vinterhavnavgift økes fra 1200,- til 1400,- / Enstemmig
Kontingent økes fra 200,- til kr. 300,- / 2 mot / 14 for / 6 blank
Hver budsjettpost for 2014 ble lest av kasserer Ole Kristian Tornes.
Årsmøtet mente at vi bør avskrive den båtplassen som ikke er mulig å leie ut pga bredde.
Per Dahl forklarer at dette bør gjøres på neste års regnskap.
Vi bør se på økt båtbreddeplass til inntil 4,5 meter.
Budsjettet ble deretter enstemmig godkjent.
Valg av styremedlemmer og andre funksjoner i foreningen.
Valgkomiteen leste sin innstilling og flg. medlemmer ble forslått.
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Bryggeleder: Rolf Atle Nyhuus tok gjenvalg og vil få hjelp av Arne Kr. Steck og Tom Solholm
Sekretær: Olaf Olstad
Varamedlem: Kai Korsbrekke
Øvrige ble valgt for 1 år:
Revisor: Jonny Gimmestad
Valgkomiteen: Trond Nystedt, Thomas Aylward og Hugo Klein.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.10.

_______________________________
Tor Bjørnstad

______________________________
Terje Peikeli

