ROYKEN BATFORENING LAGAHOLET
REFERAT FRA ELEKTRONISK AVHOLDT ARSMATF"
13. til 31. Mars 2021ble det avholdt elektronisk irsmote i Royken bitforening Lagaholel
Avgitte stemmer fra 24 medlemmer inklusiv hele styret registrert med full stemmerett. Det var ingen merknader til de forskjellige

Fra

punktene i dagsorden.

Dagsorden: l. Valg av msteleder og referent.
2. Godkjennelse av innkallingen
3. Valg av to medlemmer til undertegring av protokoll.
4. Styrets drsberetning for2020
5. Regnskap 2020 med revisjonsberetning
6. Fastsettelse av budsjett 2O2l med arskontingent, driftstilskudd og gebyrer.
7. Styregodtgiorelse.
8. Valg av styre, revisor og valgkomite.
9. Verdifastsettelse av b6tplassene.
1.

Valg av msteleder og referent.
Mstet avholdes elektronisk
Knut Lsken ble foreslitt av styret og valgt til referent.

2.

Godkjennelse av innkallingen.
lngen merknader ble fremsatt

3.

til

innkallingen.

Valg av 2 medlemmer til undertegning av protokoll.
Styret undertegner protokol len

4.

Styrets lrsberetning for 2020.
Ingen merknader

Arsmeldingen godkjent.

5.

Regnskap 2020 med revisjonsberetning
Ingen merknader til regnskapet.
Revisor beretning sendt ut elektronisk til alle plasseiere.
Regnskapet ble godkjent uten merknader.

6.

Fastsettelse av budsjett 2021 med irskontigent, driftstilskudd og gebyrer.
Styrets forslag til budsjett med drskontingent og gebyrer. Ingen merknader
Styrets forslag til budsjett med irskontigent, driftstilskudd og gebyrer er vedtatt.

7.

Styregodtgiorelse.
Styregodtgi orelse foreslas uendret In gen merknader

Foresl6tt styregodtgiorelser godkjennes.

8.

Valg av st5rre, revisor og valgkomite.
Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og revisorer fior 2021:
(ikke pi valg)
Formann:
Oivind Svalesen
Okonomisjel
(ikke pd valg)
Suzanne Amundsen
Sekreter:
Knut Loken
(pA valg)
Styremedlem:
(ikke pi valg) (forvaltningssjef)
Sigbjom Hellerud
Havnesjef:
Styremedlem:

Vaktsjef:
Sfyremedlem:
Dugnadssjet
Revisor:
Revisor:

Bemt Olsen

(pi valg)

Erik Kverum

(ikke pi valg) (assisterende havnesjef / miljoansvarlig)

Beate Markveien Gossmann
Ari Daniel Hauksson

(pi valg)

Jan Olav Nilsson

@n valg)

Arne Johan Karlsen
Tom Sletner

(pi valg)

(ikke p6 valg) (eiendomssjef / materialforvalter)

(ikke pd valg)

Styrets forslag til valgkomite for 2O2l
Leder:
Eivind Christoffersen

Valgkomite:
Valgkomite:

Bugge
Nils Peter Petersen
Christian

Det har ikke kommet forslag
revisorer og valgkomit6en.

9.

(ikke pi valg)
(ikke pA valg)
(pi valg)

pl andre kandidater. Valgkomiteens forslag til styret er godkjent

Det samme gjaldt

Verdifastsettelse av bltplasser
Styret foreslAr kr. 23.500,- pr. bryggemeter.
Ingen merknader og ble godkjenl
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