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PROTOKOLL

ArsmØte Hamarvik Båtforening

Åpning, godkjenning av innkallelse. Samt utpeke 2 representanter til å underskrive
protokoll.

Leder Ønsket velkommen til 14 Fremmøtte. Fredrik og Odd Arve utpekt til protokoll
underskrivere.

Årsberetning.
Fremført av leder.

Regnskap, med Budget.

Regnskap, budsjett og revisjonsrapport fremført og enstemmig godkjent.

Forslag om en ny separat medlems kontingent for alle medlemmer. Uavhengig av

årsleie på båtplass. Forslag til 300 kr. Slik at de som ikke har båtplass, også kan være

korrekte medlemmer.

Enstemmig vedtatt å innføre en egen medlemskontingent på kr 300. Til alle hoved

og støttemedlemmer. Starter umiddelbart.

Forslag til innmelding båtforeninga i Kongelig Norsk Båtforening. Ca 150 kr pr

medlem. Fordeler er bedre forsikrings ordninger og dekninger av båtforeninga og

deres medlemmer.
Vedtatt å sette på vent inntilvidere.

Forslag om at Petter Vågsvær utvikler og drifter webside for båtforeninga. Han har

sagt seg villig til å delvis utvikle og drifte websida på dugnad. Men en må påregne

seg en engangs utgift på 6000 kr. Petter sier litt om dette.
Enstemmig vedtatt, for å gå for denne løsningen

Valg av ansvarshavende for utvidelse av eksisterende brygger. Med forbehold om

endelig godkjennelse fra kommunen.
Årsmøtet valgte Odd Arve Bekken til ansvarshavende.
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8. Valg.

Styret i dag.

Leder: Jan lvar Tanemsmo. Ikke på valg.

Sekretær: ( Skal også fungere som nestformann ) pÅ valg.

Kasserer: ( Fredrik sandvik har fungert siden siste årsmøtet. ) på valg.

styremedlem / (Nestformann) Kristian Karlsen. posisjon utgår.

Styremedlem: Robert Bremnes. pÅ valg.

Styremedlem: Odd Rune Tønder. på valg.

Vara tilstyret: Leif Angelvik. på valg.

Valgkomite: Erik Hauan og John Hammervik. på valg.

Revisor: Erik Hauan. På valg.

Valgkomiteen innstilling enstemmig vedtatt. Som følger:

Kasserer / Regnskapsfører: Thoma Sandvik. Valgt for 1 år.

Styremedlem: Robert Bremnes. Valgt for 2 år.

Styremedlem: Kristian Karlsen. Valgt for 2 år.

Styremedlem: Odd Rune TØnder. Valgt for 2 år.

Vara til styret: Gunn Åse Hammervik. Valgt for L år.

Revisor: Erik Hauan. Valgt for L år.

Valgkomite: Leder John Hammervik, og odd Arve Bekken. Valgt for L år.

9. Eventuelt.

Vi har 2 medlemsbedrifter som ikke kan være medlem hos oss. Bewi og Salmar. Hva
skalvigjØre med disse. Bewivil ikke ha noe med båtforeninga å gjøre. Leif lnge som
representerte Salmar den gangen båtplassen ble tildelt. Vil heller ikke ha noe med
båtforeninga å g1øre.

Thomas sandvik tar kontakt med berørte bedrifter for avkraring.

Møtet hevet kl 1920
Fredrik Sandvik. ,/'ffi7*'9""r/^,)/ Odd Arve Bekken.
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