Protokoll ordinært årsmøte i Simensbråten båtforening
Sted: Ekeberghuset

Dato: 5. mars 2010

Kl. 18.30-20.00

Styrets leder Arne Kr. Steck ønsket velkommen til årsmøtet.
Bjørn Haug ble foreslått som møteleder, og han tok igjen oppgaven som så mange ganger før.
Opptelling viste at 18 medlemmer deltok på årsmøtet.
Det var en innsigelse fra møteleder Bjørn Haug til innkallelsen; manglende dato.
Innkallelsen ble deretter godkjent.
Jørgen Huse og Roy Guldbrandsen ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.
Sak 1 Styrets årsberetning
Styrets sekretær Olaf Olstad leste styrets årsberetning. Årsmøtedirigenten bemerket at det i
årsberetningen var uteglemt valg av en revisor.
Deretter ble årsberetningen enstemmig godkjent.
Sak 2 Revidert regnskap
Kasserer Ole Kr. Tornes leste regnskapet med kommentarer og muntlige noter. Det endelige
resultatet ble et overskudd på kr. 32 986,47.
Revisorene Terje Wangen Østbye og Per Dahl informerte om et ryddig og oversiktlig
regnskap. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 3 Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Det var ingen forslag om endring av kontingenter eller avgifter verken fra styret eller andre
medlemmer. De eksisterende kontingenter og avgifter ble derfor ikke endret for inneværende
sesong.
Sak 4 Budsjett 2010
Budsjettet ble gjennomgått av Ole Kr. Tornes, med informasjon om endringer i forhold til
fjorårets budsjett og resultatregnskap for 2009 sesongen. Renteinntektene ble justert ned fra
20.000,- til 10.000,-. Resultatet i budsjettet for 2010 ble da endret til kr. 7.715,-.
Budsjettet ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 5 Innkomne forslag
Det var ingen innkommende forslag verken fra styret eller medlemmer.

Sak 6 Valg
Ordet ble gitt til valgkomiteens leder Bjørn Åge Ådum, som hadde utarbeidet følgende
innstillinger. Kasserer Ole Kr. Tornes og styrets leder Arne Kr. Steck tok begge gjenvalg.
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Ole Kr. Tornes
Arne Kr. Steck
Bjørn Åge Ådum, Terje Rakvåg og Hege Pram Berger
Trond Nystedt

2 år
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Samtlige som stilte til valg ble valgt ved akklamasjon.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.10

Oslo, 5. mars 2010

___________________________
Jørgen Huse

___________________________
Roy Gulbrandsen

Årsmøte ble avsluttet og diskusjonen gikk over til ”eventuelt”.
Styret gjør oppmerksom på at dette ikke er saker til votering og at det ikke var noen av disse
sakene som var fremlagt til årsmøtet. Dette er derfor kun ment som en orientering.
Det ble forspurt om det var mulig å få bedre oversikt over medlemmenes ansiennitet. Med
tanke på tildeling av båtplasser. Bryggeleder forklarte rutinene for tildeling av båtplasser og
at dette går etter ansiennitet og at dette blir tatt som en egen sak på første styremøte etter
søknadsfristen den 1. februar. Styret sender ut medlemsliste til alle medlemmer.
Arne Kr. Steck redegjorde for parkeringsplassen og forholdet til naboer og manglende
rettigheter som foreningen har til parkeringsplassen. Styret oppfordrer alle medlemmer til
ikke å parkere på plassen når man skal være ute på lengre turer.
Det ble diskutert muligheter for en enklere vaktordning. AKS stilte spørsmål om det var mulig
å gjøre vaktordningen lettere. Flere forskjellig løsninger ble foreslått fra medlemmene. Med
kombinasjon med kamera og vaktselskap etc.
Styret sjekker opp de forskjellige alternativene, og samtidig hva som er minstekrav fra
forsikringsselskapene i forhold til vakthold på bryggen.

