
 
 

HARSTAD BÅTFORENING  
 

REFERAT ÅRSMØTE 2014 
 

SØNDAG 16. FEBRUAR 2014, KL. 18.00 
 

FORENINGSLOKALE ”KARLOTBRYGGA”, HAGAN 
 
 
Sak 1  KONSTITUERING 
 
  Godkjenning av innkalling 
  Godkjent 
 
  Godkjenning av saksliste 
  Godkjent 
 
  Valg av sekretær 

Vidar Dinesen valg til sekretær. 
 

  Representanter til å underskrive protokoll 
Arnt Myre og Oddvar Antonsen valgt 
 

 
Sak 2  ÅRSBERETNING 

Formann leste gjennom styrets årsberetning for 2013. 
Årsmøtet godkjente framlagt årsberetning for 2013. 
 
 

Sak 3.  REGNSKAP OG BUDSJETT 
Kasserer Arnulf Hansen gikk gjennom regnskapet for 2013, 
Samt revisjonsberetningen. Det samme for drivstoffanlegget. 
Årsmøtet godkjente regnskapet for 2013, og tilhørende 
revisjonsberetning ble tatt til etterretning. 
 
Årsmøtet godkjente regnskapet for HBF/drivstoffanlegget for 2013. 
Arnulf Hansen gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2014. 
Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak; budsjett for 2014 godkjent.  
Styret fikk i oppdrag og sjekke markedet i.f.t rabattavtaler for innkjøp 
drivstoff til drivstoffanlegget. 



 
 

Sak 4.  KONTINGENT 
Årsmøtet vedtok å holde kontingenten uendret, den fastsettes fortsatt til 
kr 450,-. 
 
 

Sak 5  INNKOMNE SAKER 
 
Sak 1  Styret foreslår en total gjennomgang av vedtektene gjennom en 

arbeidsgruppe. Årsmøtet vedtok å nedsette ei gruppe som skal gå 
gjennom alle vedtektene. Gruppen består av følgende: Jarle Nordal, 
Sissel Annie Olsen , Frode Bygdnes og Kjell Torsteinsen. 
Nye vedtekter skal fremlegges for neste ordinære årsmøte. 
Forslagstillere for innkomne saker 2, 3, 6 og 7 trakk sine saker. 
 

Sak 4  Årsmøtet bestemte at styret skal se på muligheten for å ansette en lønnet 
  person i hel- eller deltidsstilling. 
 
Sak 5  Styret fikk i oppgave å sørge for at medlemmene får informasjon om 

avgifter etc. gjennom oppslag på kafferom og infotavle. 
 
Sak 8 Avgift for langtidslagring av båter på land. 
 Formannen orienterte om bakgrunnen for denne avgiften.  
 Osvald Ludviksen orienterte for sitt syn på innmeldt sak. 
 Styret skal se på reglene for avgift for lagring på land på nytt. Nye regler 

med presiseringer skal fremlegges på neste medlemsmøte. 
 
Sak 6  VALG 

 
  Valgkomiteens forslag ble vedtatt med følgende endringer: 
  Frode Bygdnes ble styremedlem 1, valgt for 2 år. 
  Vidar Dinesen ble varamedlem, valgt for 2 år. 
  Tom Stamnes trakk sitt kandidatur. 
 
Sak 7  ORIENTERINGSSAKER. 
 
  Formannen orienterte årsmøtet om en ny kai nr 6. 
  Det ble stemt over to forslag: 

1. Jobbe videre: 13 stemmer 
2. Legge planene på is: 19 stemmer. 
Årsmøtet vedtok å legge plan om kai nr 6 på is inntil videre. 
 
 
 
Arnt Myre    Oddvar Antonsen 
 
Underskriver    Underskriver 
 
 
 
Hagan 16.februar 2014 


