ROYKEN BATFORENING LAG AIJaLF.T
REFERAT FRA AnsprgrET.
Den 7. mars 2018 k1.19.00 ble det holdt irsmste i Royken bitforening Lagaholet
Tilstede 25 bfltplasseiere registrert med full stemmerett.
fusmstet ble 6pnet av styreleder Oivind Svalesen.
Dagsorden:

pi Aros

Samfunnshus.

l. Valg av msteleder og referent.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av to medlemmer til undertegning av protokoll.
4. Styrets arsberetning for 2017
5. Regnskap 2017 med revisjonsberetning
6. Fastsettelse av budsjett 201 8 med arskontingent, driftstilskudd og gebyrer.
7. Styregodtgjorelse.
8. Valg av styre, revisor og valgkomite.
9. Verdifastsettelse av bdtolassene.
10. Havnereglement
I l. lnnkomne forslag.

Valg av msteleder og referent.
Oivind Svalesen ble foreslAtt og valgt til msteleder.
Knut Lsken ble foresl6tt og valgt til referent.
Godkj ennelse av innkallingen.
Ingen merknader ble fremsatt til innkallingen.
3.

Valg av 2 medlemmer til undertegning av protokoll.
Odvar Eide og Tore Kollevold ble foreslAtt og valgt til i undertegne protokollen.

4.

Styrets irsberetning for 2017.
Moteleder giennomgikk styrets drsmelding for 2017.
Arsmeldingen ble godkjent.

5.

Regnskap 2017 med revisjonsberetning
@konomisjefen gikk igiennom og kommenterte regnskapet inkl. balansen.
Revisor Ame Johan Karlsen leste opp revisjonsberetningen for 2017 uten merknader til regnskapet.
Regnskapet ble godkjent uten merknader.

6.

Fastsettelse av budsjett med irskontigent, driftstilskudd og gebyrer.
@konomisjefen giennomgikk styrets forslag til driftstilskudd og gebyrsatser. Okonomisjefen gikk deretter igjennom
styrets forslag til budsjett med arskontingent og gebl'rer. Gebyr uteblivelse av dugnad er ogsi kr. 2000,- for ikke
bitplasseiere, skrivefeil i gebyrlisten.
Styrets forslag til budsjett med flrskontigent, driftstilskudd og gebyrer ble vedtatt.

1

Styregodtgiorelse,
Styregodtgjorelse foreslas uendret

Foreslitt styregodtgiorelser
8.

god kjennes.

Valg av st5rre, revisor og valgkomite.
Valgkomiteens representant Nils Peter Petersen leste opp valgkomiteens forslag til styre og revisor for 2018.
Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og revisorer for 2015:
Formann:
Oivind Svalesen
(pA valg)
Okonomisjef:

Sekreter:
S4remedlem:

Suzanne Amundsen

Knut Lsken

Vaktsjel:

Sigbjom Hellerud
Bemt Olsen
Erik Kverum
Beate Markveien Gossmann

Styremedlem:

Ari Johan Hauksson

Dugnadssjef:

Jan Olav Nilsson

Havnesjet
Stgemedlem:

(nv)
(ikke pi valg)
(pd valg) (forvaltningssjefl
(ikke pi valg)
(pi valg) (assisterende havnesjef / miljoansvarlig)
(ikke pi valg)
(pd valg) (eiendomssjef / materialforvalter)
(ikke pi valg)

\,t

Arne Johan Karlsen
Tom Sletner

Revisor:
Revisor:

Styrets forslag til valgkomite for 2016
Eivind Christoffersen

Leder:

Valgkomite:
Valgkomite:

(pi valg)
(ikke

pi valg)
(pi valg)

Christian Bugge

(pA valg)

Nils Peter Petersen

(ikke pn valg)

Det fremkom ikke forslag pi andre kandidater. Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig godkjent.
Det samme gialdt revisorer og valgkomit6en.

Verdifastsettelse av bitplasser
Styret foreslir 6 holde prisene uendret pA kr. 22.000,- pr bryggemeter
Den foreslitte verdifastsettelsen pi kr 22.000,- pr. bryggemeter ble godkjent.

9.

Havnereglement

10.

Endring

i

punkt 3: Merking av bAter joller og tilhengere.

Endring vedtatt

ll.

Innkomne forslag

,

Ingen innkomne lorslag

$ffiqi-h.-

fusmstet ble hevet kl. 19.30

Knut Lsken

referent.

Tore Kollevold

G,6u^h,

