Protokoll årsmøte Simensbråten båtforening
Dato: 9. mars 2017

Antall medlemmer til stede: 18

Antall fullmakter: 0

Styrets leder Arne Kristian Steck ønsket velkommen til årsmøtet. Bjørn Haug tok igjen det ærefulle oppdraget
med å lede årsmøtet. Terje W. Østby og Roy Gulbrandsen ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
Årsmøte innkallingen datert den 20. februar 2017 ble godkjent uten merknader.
Årsberetningen datert den 20. februar ble lest av styrets sekretær og deretter godkjent med
følgende merknad: Styreleder er på valg for 2 år og antall medlemmer ble korrigert til 58.
Sekretæren leste regnskapet for 2016 i kassererens fravær.
Revisor redegjorde for avvik i regnskapet. Avvikene var kun noe prinsipper i forhold til kostnadsfordelingene
mellom Holmlia- og Simensbråten båtforening.
Revidert regnskap blir sendt på nytt til alle medlemmer.
For ytterligere detaljer, se revidert regnskap som ble sendt sammen med årsmøte innkallingen.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
Styret forslår at avgifter og kontingenter står uendret.
Det var ingen andre forslag fra årsmøtet og avgifter og kontingent ble enstemmig vedtatt.
Andre forslag fra styret.
Foreslåtte vedtekts endringer i § 3 Medlemskap - enstemmig vedtatt
Foreslåtte vedtekts endringer i § 10 Vinterhavn - enstemmig vedtatt
Budsjettpostene for 2017 ble lest av sekretæren, og bryggelederen
redegjorde for vedlikeholdspostene for bryggeanlegget.
Det foreslåtte budsjettet hadde et avvik pålydende kr 4.000,- pga feil i inntektsposten.
Dette blir rettet og sendt ut på nytt.
Budsjettet med rettelser ble deretter enstemmig vedtatt.
Valg av styremedlemmer og andre funksjoner i foreningen.
Trond Nystedt leste valgkomiteens innstilling og flg. medlemmer ble forslått og valgt:
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Sekretær Jørgen Huse, Kasserer Ole Kristian Tornes og styreleder Olaf Olstad.
Øvrige ble valgt for 2 år:
Revisor: Jan Malmo
Øvrige ble valgt for 1 år:
Valgkomiteen: Arne Kristian Steck, Trond Nystedt, og Thomas Aylward.
Avtroppende leder Arne Kristian Steck fikk sin velfortjente hyllest og en symbolsk gaveoverrekkelse for
15 fantastiske år som styreleder i SB.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:30

