SKARPSNO BAATFORENING
Protokoll fra den 100. ordinære
generalforsamling
MANDAG 22. JANUAR, 2018, KL. 19:00
34 stemmeberettigede medlemmer var til stede.
Generalforsamlingen ble åpnet av Styrets leder Roger Borge.
Innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut 5. januar, 2018, og er da innenfor de 14 dager som
er kravet. Dagsorden ble opplest. Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsordenen
uten kommentar.

DAGSORDEN
1. Valg av møteleder
Arild Hansen ble enstemmig valgt.
2. Valg av 2 protokollvitner
Erik Sørby og Magne Elvik ble enstemmig valgt.
3. Styrets årsberetning
Styrets nestleder Bjørn-Tore Lorentzen leste opp Styrets årsberetning.
Før opplesningen ble det av Styret leder påpekt to trykkfeil i den opprinnelige
innkallingen:
1. Erik Hoel var vararevisor i 2017.
2. Representanter fra Frognerkilens båtforeninger i Oslo kommunes Småbåtutvalg
var Helge Kristiansen og Signe B. Moe (vara) i 2017.
Møteleder åpnet deretter for spørsmål og kommentarer til hvert punkt.
Følgende ble kommentert:
Oustøya:
Arild Hansen: Skal man kunne be båter uten tilhørighet /vimpel om å flytte seg; også i de
tilfellene hvor båten ligger der alene? Bakgrunnen for spørsmålet mitt er at i enkelte
tilfeller ligger der bare én båt (uten vimpel) og tar opp den beste plassen når man
kommer som båt nr. to.
Styreleders svar: Ja, det er SBF som leier området.
Dugnad:
Fra salen: Bør vi ikke sende ut en påminnelse om dugnad á la den vi sender ut for
innkallingen til Generalforsamlingen?
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Styreleders svar: Styret tar innspillet til etterretning.
Karenslyst båtopplag:
Magne Elvik: Hva vet Styret om det som pågår rundt reduksjon av tilgjengelig areal på
Karenslyst Båtopplag? Det bes innstendig om at Styret er klart og tydelig på banen for å
kjempe om dette.
Styreleder: Det jobbes mot politikere og andre instanser for å beholde båtopplaget. Når
det er sagt sier politikerne at dersom Karenslyst Båtopplag fjernes skal det opprettes
nytt båtopplag et annet sted innenfor kommunegrensen.
Nils (Karenslyst Båtopplag): Kommunens representanter har uttrykt klart på befaring at
de ønsker park og friareal på området. Flere ting, som strand og promenade har «dukket
opp».
Årsberetningen ble enstemmig tatt til etterretning.
4. Regnskap pr. 31. oktober 20171 og revisjonsberetning
Styrets leder Roger Borge leste opp de ulike postene i årsregnskapet.
Revisor Per Arnt Nilssen leste opp revisjonsberetningen.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
5. Budsjett 2017-20182
Styrets leder Roger Borge gjennomgikk de ulike postene i budsjettet.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
6. Eventuelt innkommende forslag
Forslaget ble i møtet forkortet til:
Vår driftssjef, medlem nr. 11294 Ståle Lagesen, søker om dispensasjon for sin båt på 56
fot i sommersesongen. Dispensasjonen vil opphøre med umiddelbar virkning dersom
driftslederavtalen mellom Skarpsno Baatforening og Vakt og vedlikeholds-service
Lagesen avsluttes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Regnskapet gjelder for perioden 1. november 2016 - 31. oktober 2017
Fra 1. november 2017 – 31. oktober 2018

7. Valg av styre: Valgkomiteens forslag av 15. desember 2017
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble godkjent enkeltvis ved akklamasjon.
Det nye styret er som følger:
Leder:
Nestleder:
Havnesjef:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Stein Roger Borge
Bjørn-Tore Lorentzen
Tore Kløvstad
Lars Nummedal
Jarl E. Grønsveen
Odrun G. Sarong
Anne Camerer

Gjenvalg, velges for 1 år
Gjenvalg, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 1 år
Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2017)
Gjenvalg, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 1 år
Gjenvalg, velges for 1 år

Revisor:
Revisor:
Vararevisor:

Per Arnt Nilssen
Hakon Blandehoel
Tom Andersen

Ikke på valg
Gjenvalg, velges for 2 år
Ny, velges for 1 år

Valgkomiteen har bestått av Hans Olaf Mathisen, Kjetil Stien og Ellen Heli Lomsdalen.
Valgkomiteen for 2018: Hans Olaf Mathisen, Kjetil Stien og Magne Elvik.
Generalforsamlingen ble så hevet.

……………………………….
Desisor Magne Elvik
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……………………………………..
Protokollvitne Erik Sørby

…………………………..…………
Referent Lars Nummedal

