Referat fra årsmøte i Akerselvens Baatforening 2010
Årsmøtet ble avholdt i Veitvet Eldresenter, Veitvetveien 8. 17. Mars 2010 kl 18:00.
Til stede var 44 medlemmer i henhold til innleverte navnelapper, samt 2 godkjente fullmakter, til
sammen 46 stemmeberettigede.
Møtet ble åpnet av formann Ole Håvard Grindalen.
Til behandling forelå:
1. Konstituering med navneopptak
A. Valg av møteleder.
Som møteleder ble foreslått Roy Gulbrandsen.
VEDTAK: Godkjent
B. Opptak av navnefortegnelse.
Det ble foreslått at de innleverte navnelapper er bevis på frammøte.
VEDTAK: Godkjent
C. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Som referent ble foreslått Jørn Nerlien, og til å underskrive protokollen ble foreslått Ann
Christin Næss og Hugo Sjøli.
VEDTAK: Godkjent
D. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.
Det ble foreslått å godkjenne måten årsmøtet er innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
VEDTAK: Godkjent
2. Styrets beretning for 2009
Styrets beretning for 2009 ble referert, og foreslått tatt til etterretning.
VEDTAK: Tatt til etterretning
Revidert regnskap 2009
Årsregnskap 2009.
Årsregnskapet med driftsoversikt ble gjennomgått av kasserer. Revisor Bjørn Flatland leste
opp revisorberetning med bemerkninger. Regnskapet ble foreslått godkjent.
VEDTAK: Godkjent
Budsjett 2010
Gjennomgått med følgene kommentarer:
Det foreligger et utarbeidet budsjett med overskudd for neste år. Vedlikehold Hovedøya er
en stor post hvor det ligger inne oppsett av nytt kontorbygg og vedlikehold av bryggene. Det
vil være viktig å holde budsjett for å bygge opp et vedlikeholdsfond, da det vil komme en
del utgifter på vedlikehold av brygger fremover i de neste årene
Det ble spurt om hvorfor strømutgifter og inntekter ikke harmonerer.
Dette er fordi våre strømutgifter alltid vil være større enn inntekter på salg av strøm på
bryggene pga de fellesutgifter vi har på f.eks. lys på brygger og gangveier, strøm til
bygninger og til bobleanlegg.
Det ble foreslått å godkjenne budsjettforslaget for 2010.
VEDTAK: Godkjent

3. Godtgjørelser
Styrehonorar 2010
Styret hadde under pkt. 6 eget forslag. Punkt 3 ble derfor ikke realitetsbehandlet på dette
tidspunktet.
4. Kontingent
Det ble foreslått å ikke gjøre endringer på kontingenten.
VEDTAK: Godkjent
5. Forslag til årsmøtet
A. Forslag fra Ole W. Saastad:
Styret bes å tilby trådløst nett i havna på Hovedøya. Alternativt å forhandle med Revierhavnens
båtforening å benytte deres nett.
Styrets innstilling:
På grunn av planlagt utvikling av trådløs internettløsning for hele Oslo sentrum, utsettes
avgjørelsen inntil vi vet noe mer om denne løsningen.
VEDTAK: Styrets innstilling ble vedtatt
B. Forslag fra styret
Styremedlemmer har fri havneavgift (båtplass).
VEDTAK: Ikke godkjent med 38 av innleverte stemmer.
Benkeforslag:
Styrehonoraret økes med kr 25000,- til totalt kr 75000,-. Dette beløpet skal gå til dekning av alle
ekstrautgifter til styremedlemmene, så som telefon, transport o.l. Styret gis fullmakt til å fordele
evt. gjenværende beløp mellom styremedlemmene når utgiftene er dekket.
VEDTAK: Godkjent med 32 av 46 innleverte stemmer. 2 stemmer var blanke.

6. Valg av tillitsvalgte
Valg av formann for 1 år
Valgkomitéens forslag: Ole Håvard Grindalen.
VEDTAK: Valgt ved akklamasjon
Valg av kasserer for 2 år
Valgkomitéens forslag: Vidar Pedersen
VEDTAK: Valgt ved akklamasjon
Valg av 1 styremedlem for 2 år
Valgkomitéens forslag: Roy Gulbrandsen
VEDTAK: Valgt ved akklamasjon
Valg av 1 varamedlem for 2 år
Valgkomitéens forslag: Geir Widar Vala
Forslag fra salen: Johannes Eggen, Bjørn Arve Johnsen
Skriftlig avstemming:
Geir Widar Vala: 2 stemmer
Johannes Eggen: 12 stemmer
Bjørn Arve Johnsen: 23 stemmer
2 stemmer var blanke
VEDTAK: Bjørn Arve Johnsen ble valgt

Valg av 1 revisor for 2 år
Valgkomitéens forslag: Bjørn Flatland
VEDTAK: Valgt ved akklamasjon
Valg av 1 medlem til valgkomité for 3 år
Valgkomitéens forslag: Ann Christin Næss
VEDTAK: Valgt ved akklamasjon

Den gjenvalgte formannen Ole Håvard Grindalen tok deretter ordet, og takket avgående
styremedlem Ingvar Sagbakken for innsatsen for foreningen gjennom mange år ved å overrekke en
blomst. Sagbakken har vært styremedlem i ca. 20 år og kasserer nesten like lenge. Han har vært en
markant tillitsvalgt i alle disse årene. Foreningen håper at selv om han nå gir seg i styret, vil vi
fortsatt få nyte godt av hans innsats på andre fronter i årene som kommer.
Deretter takket formannen for fremmøtet og ønsket alle medlemmer en god båtsesong.
Møtet ble hevet ca. kl. 20:15.

Protokollen godkjent av undertegnede:
Roy Gulbrandsen /s/
møteleder

Jørn Nerlien /s/
referent

Ann Christin Næss /s/
protokollvitne

Jan Hugo Sjøli /s/
protokollvitne

