,

Referat årsmøte BBF 2017
Årsmøte i Ballangen Båtforening 30. mars 2017 på Myklevold Bakeri-kafe.
Det møtte i alt 16 medlemmer.

Sak 1 Åpning- Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtet ble åpnet av leder i BBF Hannu Mækitalo. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder
Valgt ble Hannu Mækitalo.

Sak 3 Valg av møtesekretær
Valgt ble Øystein Kristiansen

Sak 4 Styrets årsberetning for 2016 med regnskap og budsjett for 2016/2017.
Møteleder leste gjennom årsmelding for 2016. Det ble gitt anledning til kommentarer og
bemerkninger.
Det ble også informert om at 100mA jordfeilautomater installert på land i fordelingsskap og 30mA
jordfeilautomater i stolper på flytebrygge.
Kasserer informerte om at foreningsregnskapet for 2016 var godkjent av revisor og gikk gjennom
posteringen i driftsresultatet (overskudd kr 66.702,-), balansekontoer, budsjett og prosjektregnskapet
for betongflytebryggen som har hatt en kostnad på kr 95 492,-.
Årsmelding / regnskapet / budsjett ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Medlemskontingent og gebyrer for 2017
Styret foreslår at medlemskontingenten og gebyrer beholdes uendret. Årsmøtet ønsket et strømavgift
ved slippsetting på kr 100,- dersom strømmåler ikke avleses og godkjente medlemskontingent og
gebyrer/avgifter for 2017.
a)
b)
c)
d)

Medlemskontingent: kr 300,00 pr år
Innskudd - båtplass: Kr 10.000,00 pr bredde –meter (tilbakebetales ved salg av plassen)
Årlig leie: Kr 520,00 pr bredde meter (stoppes etter 15 års leieperiode)
Årlig havnekontingent: Kr 500,00 pr båtplass (vedlikeholdskostnad som reduseres med kr 50,pr dugnadstime)
e) Slippsetting: Medlemmer kr 300,00 pr år + strømforbruk over måler / kr 100,- i strømavgift
f) Medlemmer som ligger på langtidsleie betaler også langtidsleie når de ligger på slipp/opplag.
Ikke medlem kr 500,00 pr år + leie som for gjesteplass + strømforbruk over måler
Medlemmer har fortrinnsrett ved slippsetting.
g) Gjesteplass i Hamn: Kr 75,00 pr døgn (uten strøm)
h) Langtidsleie båtplass: Kr 600,00 pr måned
i) Naustavgift: kr 120 pr år for 1/1 naust til å dekke eiendomsskatt
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Sak 6 Småbåthavn
Gikk gjennom forslag til reguleringsplan og investerings-/finansieringsbudsjett.
Tilbakemelding fra årsmøtet at den økonomisk konsekvens for den enkelte båtplasseier må beskrives
og styret må utarbeide nytt forslag ved innkalling til ekstraordinært årsmøte.
Årsmøtet vedtok enstemmig å endre vedtektene.

Sak 7 Innkomne saker
Sak 7-1 1. Oppretting av brygge med 3 stk. Tanker ( midtre brygge.)
Årsmøtet støtter vedtaket med 11 stemmer.
Sak 7-2; 2. Sage bort ca. 3 tonn betong på dekket av den støpte bryggen så den kan brukes.( ca 3,7
tonn for mye støpt.)
Årsmøtet støtter vedtaket med 9 stemmer for en fjerning av påstøp 10 cm påstøp dekke (fra 16 til 6
cm) innenfor en maks kostnad på kr 15 000,- Roald/Kristian tar saken videre.
Sak 7-3: Krana Skrapes og males, ( sprøytes.)og nye stropper.
Årsmøtet støtter forslaget med 8 stemmer og ønsker kostnadsoverslag på oppussing, sertifisering og
brukerkurs? Sjekkes av Ottar / Roald feil og mangler vedlikeholde, årlig kontroll etc.
Sak 7-4: All investering og Reparasjoner over kr 30.000 skal det innhentes dokumentert godkjennelse
fra minst 50% av medlemmene. ( eventuelt medlemsmøte)
Forslaget støttes av 8 stemmer på årsmøtet.
Sak 7-5: Montere Jordfeilbrytere på Søylene.
Utført OK.

Sak 8 Valg 2017 (PS vedtektsendring i 2016 reduserte styret fra 3 til 2 styremedlemmer
på valg hvert år)
a) Valg av leder for 2017 (på valg Hannu Mækitalo). Forslag fra valgkomiteen; Hannu
Mækitalo. Årsmøtet valgte Roald Hoseth.
b) Valg av styremedlem for 2017-2018 (på valg Jan Erik Pettersen). Forslag fra valgkomiteen;
Gjenvalg. Årsmøtet valgte Jan Erik Pettersen.
c) Valg av styremedlem for 2017-2018 (på valg Kjell Arne Eriksen og Edgar Sletteng).
Forslag fra valgkomiteen; Kjell Arne Eriksen. Årsmøtet valgte Ottar Klingan.
d) Valg av varamedlem til styret for 2017 (på valg Frank Rydland). Forslag fra valgkomiteen;
Gjenvalg. Årsmøtet valgte Frank Rydland.
e) Valg av varamedlem til styret for 2017 (på valg Tom Erik Johnsen). Forslag fra
valgkomiteen; Marvin Eidstø. Årsmøtet valgte Marvin Eidstø.
f) Valg av revisor for 2017 (på valg Marit Sletteng). Forslag fra valgkomiteen; Per Opshaug.
Årsmøtet valgte Per Opshaug.
g) Valg av et nytt medlem til valgkomiteen for 2017. (på valg Vegard Grønli) Forslag fra
valgkomiteen; Gjenvalg. Årsmøtet valgte Vegard Grønli.
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