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Referat årsmøte BBF 2015
Årsmøte i Ballangen Båtforening torsdag 19. februar 2015 kl.1900 på Myklevold Bakeri-kafe.
Det møtte i alt 18 medlemmer.
Årsmøte startet med å minne Otto A.Rasmussen og et minutts stillhet.
Representant fra KNBF og Narvik Båtforening orienterte om KNBF. Norges største landsdekkende
båtfellesskap, som nærmer seg 40 000 medlemmer. Han informerte også om forsikringsordning fra
Norske Sjø.
Sak 1

Åpning- Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtet ble åpnet av leder i BBF Alf O. Albrigtsen. Innkalling og saksliste ble enstemmig
godkjent.

Sak 2

Valg av møteleder
Valgt ble Alf Albrigtsen.

Sak 3

Valg av møtesekretær
Valgt ble Øystein Kristiansen

Sak 4

Styrets årsmelding for 2014.
Møteleder leste gjennom årsmelding for 2014. Det ble gitt anledning til kommentarer og
bemerkninger. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 5

Regnskap for 2014
Kasserer informerte om at foreningsregnskapet for 2014 var godkjent av revisor og gikk
gjennom posteringen i driftsresultatet (overskudd kr 69.281,-) og balansekontoer.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 6

Budsjett for 2015
Budsjett ble framlagt og enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak 7

Medlemskontingent for 2015
Styret foreslår at medlemskontigenten beholdes uendret. Årsmøtet godkjente
medlemskontingent for 2015 til kr 300,-.

Sak 8

Medlemskap i KNBF/forsikringsordninger
Styret har i møtet den 19.februar besluttet å foreslå for årsmøtet følgende «Årsmøtet gir
styret fullmakt til å beslutte innmelding i KNBF, og å tegne hensiktsmessige
forsikringsordninger, etter å ha innhentet nødvendige tilbud fra minst 3 alternative
forsikringsselskap».
Forsikringsordning ble diskutert i årsmøtet. Stilt spørsmål til kost/nytte.
Forslaget fra styret ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
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Sak 9

Innkomne saker

Klubbhus i Hamn

Sak fra Roald Hoseth: Samarbeid med Lions Club Ballangen om bygging av klubbhus.
Vedlagt tegning på ca 100 kvm. Material kostnader Kr 280.480,Styret behandlet denne saken den 27.11.2014, med følgende vedtak «BBF har på
nåværende tidspunkt ingen planer om oppfølging av klubb hus.»
Ordet fritt. 50/50 finansiering/dugnad er foreslått mellom Lions og BBF. Inventar kan brukes.
Tillegg for elektrisk, VVS og grunnarbeider. BBF kan eventuelt legge til rette for oppføring av
hus.
Årsmøtet fattet følgende vedtak; «BBF har på nåværende tidspunkt ingen planer om
oppfølging av klubb hus.»
Viktig å prioritere vedlikehold på bryggeanlegg. Ett flyte-element/aluminiumstank er sunket
og må heves og monteres. Begge bryggene har dårlig oppdrift. Snøbrøyting må gjøres av den
enkelt båtplasseier.
Sak 10 Valg
a) Valg av leder for 2015 (på valg Alf O. Albrigtsen).
Forslag fra valgkomiteen. Hannu Mækitalo. Årsmøte valgte valgte Hannu Mækitalo.
b) Valg av nestleder for 2015-2016 (på valg er Evald Framvik).
Forslag fra valgkomiteen; Jan Erik Pettersen. Årsmøte valgte Jan Erik Pettersen.
c) Valg av sekretær for 2015-2016 (på valg er Jan Erik Pettersen).
Forslag fra valgkomiteen; Kjell Arne Eriksen. Årsmøte valgte Kjell Arne Eriksen.
d) Valg av styremedlem for 2015-2016 (på valg er Hannu Mækitalo).
Forslag fra valgkomiteen; Edgar Sletteng. Årsmøte valgte Edgar Sletteng.
e) Valg av varamedlem til styret for 2015 (på valg er Frank Rydland).
Forslag fra valgkomiteen; Gjenvalg. Årsmøte valgte Frank Rydland.
f) Valg av varamedlem til styret for 2015 (på valg er Tom Erik Johnsen).
Forslag fra valgkomiteen; Gjenvalg. Årsmøte valgte Tom Erik Johnsen.
g) Valg av revisor for 2015 (på valg er Marit Sletteng).
Forslag fra valgkomiteen; Gjenvalg. Årsmøte valgte Marit Sletteng.
h) Valg av leder til valgkomiteen for 2015 (på valg er: Jack Jakobsen).
Forslag fra valgkomiteen; Vegard Grønnli. Årsmøte valgte Vegard Grønnli.
i) Valg av et nytt medlem til valgkomiteen for 2015.
Forslag fra valgkomiteen; Johan Myklevold. Årsmøte valgte Johan Myklevold
Valgkomiteen består nå av Vegard Grønnli, leder. Tore Elvenes og Johan Myklevold.
Innspill fra valgkomiteen at størrelsen på styret bør reduseres.
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