Akerselvens Baatforening
Referat fra Årsmøte i Akerselvens Baatforening for 2015
Årsmøtet ble avholdt hos ABB a/s Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo. 16 Mars 2016.

1. Konstituering med navneopptak:
1) Møteleder : Roy Gulbrandsen
2) Navneopptak og fullmakter ble registrert ved inngangen. Det var 28 stemmeberettigede
medlemmer og 2 fullmakter, totalt 30 stemmer.
3) Referent: Hilde Morris. To medlemmer til å underskrive protokollen: Jørn Nerlien og Morten
Sell
4) Møtet er lovlig innkalt. Det ble påpekt at “Evt” ikke skal være på agenda til årsmøtet. Saker
som ikke står på årsmøte agenda kan diskuteres etter årsmøtets avslutning, som
“medlemsmøte”.
2. Styrets beretning for 2015
Enstemmig vedtatt
3. Endring i Vedtekter
De foreslåtte vedtektsendringene ble alle enstemmig vedtatt:
● Ordningen med æresmedlemmer opphører
● Omtale av bryggeansvarlig tatt inn i §8
● Ikrafttreden endres til 24 mars 2016
4. Innmelding Kongelig norsk Båtforening
Formannen informerte om formålet med innmelding i KNB: som paraplyorganisasjon hjelper de
båtforeninger med saker ang økonomi, forsikring, interaksjon med myndigheter, osv. For oss er
det spesielt interessant å få rett til momsfradrag, men det er også flere tilbud vi kan nyte godt av.
Det ble enstemmig vedtatt å melde Akerselven Baatforening inn i Kongelig Norsk Båtforening.
5. Forslag fra medlemmer:
Christian Fasting foreslo at det avholdes 12 allmannamøter i løpet av sommerhalvåret.
Styret påpekte at Båtforeningens høyeste myndighet er årsmøtet. Her fattes formelle vedtak i
foreningen etter en bestemt prosedyre. Dette bør det ikke endres på og kan det ikke endres på
uten vedtektsendringer.
Utover årsmøtet kan medlemmene ha behov for å bli informert om enkeltsaker og ha behov for å
ytre seg i saker de er opptatt av. Styret kan legge til rette for dette ved å avholde ett eller to
møter i løpet av sesongen på Hovedøya der alle er velkommen, styret informerer om aktuelle

saker og ordet er fritt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
6. Styrehonorar
Styret har foreslått at styrehonoraret økes fra kr. 8.000. til 10.000., samt at enkelte
styremedlemmer får vederlagsfri båtplass. Etter noe diskusjon ble det først holdt avstemming om alle
styremedlemmer skulle få fri båtplass. Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer for og 9 stemmer mot.
Deretter ble det enstemmig vedtatt at styrehonoraret økes fra kr. 8.000. til 10.000..
7. Regnskap 2015
1) Årsregnskap 2015
Enstemmig godkjent
2) Budsjett 2016
Enstemmig godkjent
8. Godtgjørelser
Ingen endring
9. Kontingent
Ingen endring
10. Valg av tillitsvalgte
Alle sittende styremedlemmer som er på valg har sagt ja til en ny periode, bortsett fra kasserer.
VALGKOMITÈENSINNSTILLING:
Sittende styre

Status

Valgkomiteens kandidat

Formann – Philip Weemes

Gjenvalg for 1 år

Philip Weemes

Kasserer  Hilding Haustreis

På valg

Ingen kandidat

Sekretær – Hilde Morris

Ikke på valg

Styremedlem  Tom Arild Hansen

Ikke på valg

Styremedlem – Rune Hultgreen

På valg

Varamedlem – Stig Pettersen

Ikke på valg

Varamedlem – Arve Johnsen

På valg

*Revisor – EinarInge Robinson

Ikke på valg

*Revisor – Per Kr Ingvaldsen

Ikke på valg

Revisor

Valgkomiteen

Gjenvalg

Gjenvalg

Terje Pedersen

på valg

Kristian Eriksen

Hugo Sjøli

Ikke på valg 1 år igjen

Bajrami Nehat

Ikke på valg 2 år igjen

*Revisor : Begge er nye pga Knut Engan trakk seg, og Vidar Pedersen var på valg i fjor . Både
Einar Inge Robinson og Per Kr Ingvaldsen ble valgt i år.
Formann Phillip Weemes, og varamedlem Arve Johnsen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Da det ikke forelå valgbare kandidater til kasserervervet, stilte Rune Hultgren som kandidat. Han ble
valgt inn ved akklamasjon.
Da Rune Hultgren ble valgt til kasserer oppsto det et ledig verv som styremedlem. Hilding Haustreis
stilte som kandidat og ble valgt inn ved akklamasjon.
For at revisorene ikke begge skal være på valg i samme år, ble det foreslått at Per Kristian Ingvaldsen
skal sitte i 2 år, og Einar Robinson i 1 år.

Sted og Dato:

Sted og Dato:

____________________________

______________________________

Jørn Nerlien

Morten Sell

