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Årsberetning for Sætteviken Båtlag 2017
Ordinært årsmøte for driftsåret 2016 ble avholdt 24. november 2016 på Ruskeneset i Bergen
Seilskøyteklubbs lokaler.

Det administrative arbeidet i Sætteviken Båtlag er utført av det styret som ble valgt på
årsmøtet, og har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Formann: Johnny Sætrum 2 år fra november 2016 (til 2018) – ikke på valg
Kasserer: Geirmund Holsen 2 år fra november 2016 (til 2018) – ikke på valg
Havnesjef:* Torstein Pihl 1 år fra november 2016 (til 2017) – på valg
Havnesjef:* Roald Sandstad 2 år fra november 2015 (til 2017) – på valg
Styremedlem: Tor Arne Lunde 2 år fra november 2015 (til 2017) – på valg
Styremedlem: Werner Øvretveit 2 år fra november 2015 (til 2017) – på valg
Varamedlem : Stein Magne Lien 2 år fra november 2016 (til 2018) – ikke på valg
Varamedlem : Jan Georg Tangenes 2 år fra november 2015 (til 2017) – på valg

Havnesjef:* Vervet deles mellom to personer

Valgkomite: Einar Feste og Paal Knutsen

Revisor: Jan Olstad

Styret i Flytebryggen har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Formann: Rune Schjønningsen 3 år fra november 2014 (til 2017) – på valg
Styremedlem: Johnny Sætrum 3 år fra november 2016 (til 2019) – ikke på valg
Styremedlem: Per Gunnar Grimstad 2 år fra november 2016 (til 2018) – ikke på valg

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i perioden. Styret har hovedsaklig jobbet med følgende saker:

· Registrering i Enhetsregisteret (Brønnøysund)
· Dugnad
· Parkering forbudt skilt og ny benk på «Taxi-plassen»
· Jubileumsfest
· Fiskekonkurransen

Medlemmer
Styret besluttet å utnevne Olav Magnussen til æresmedlem som takk for innsatsen i laget. Han
var en av dem som var med å stifte båtlaget og utforme bøyehavnen slik vi kan se på det gamle
bøyekartet. Utnevnelsen ble markert på 90 års dagen hans den 16. mai, med blomst og
gratulasjoner fra båtlaget.
Vi er 66 medlemmer inklusiv æresmedlemmene Asbjørn Ulvik og Olav Magnussen.
Vi har fått 5 nye medlemmer i perioden, mens 2 er utmeldt.
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Fiskekonkurransen – for 19. år på rad!

Fiskekonkurransen ble arrangert søndag 20. august og i år var deltagelsen veldig bra, med hele
32 ivrige barnJ
Vinneren av konkurransen ble Vetle på 5 år
som fisket en lyr på 2,8 kg - vi gratulerer!

Det var godt fiskevær og mange som
fikk fisk. Stemningen var god og
tradisjonen tro ble det servert hotdogs,
brus, kaffe og twist.

I år var vi heldige og fikk besøk fra
Redningsskøyten som velvillig viste barna
rundt i båten.
Takk også til Pihl Elektro AS og
Maritimt båtutstyr som sponset
arrangementet.

Vi håper å se dere alle igjen til neste år!

Registrering av båtlaget i Enhetsregisteret i Brønnøysund
Sætteviken Båtlag er registrert som en forening i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer
918 399 135. Dette med bakgrunn i nye myndighetskrav og krav fra banken for å kunne ha en
foreningskonto. Vi prøvde også å registrere Flytebryggen som en egen forening, men
søknaden ble avvist grunnet uklar organisasjonsform og krav om å lage nye vedtekter. Styret
besluttet i stedet å registrere bankkontoen til Flytebryggen på SBL sitt organisasjonsnummer,
ettersom den er organisert under båtlaget.

Dugnad
Det ble avholdt dugnad lørdag 25. februar
på fellesområdet som Sætteviken Båtlag
leier av Bergen Kommune.
Kvister og trær ble fjernet fra strandlinjen,
og totalt 3 lastebillass ble kjørt til gjenvinning.
På tross av vinterferie og dårlig vær var det
godt oppmøte. Stor takk til alle som deltok!

Årets vinner – vi gratulerer!!!
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Parkering forbudt skilt
Nytt skilt med "Parkering forbudt" er på plass på den gamle "Taxi"-plassen ved innkjørselen
til Knappenveien. Som informert om på årsmøtet i fjor var det mange nyttekjøretøy som
parkerte ulovlig på den gamle «Taxi» -plassen, og styret tok derfor initiativ til å sende brev til
Bergen Kommune v/Bymiljøetaten med ønske om å sette opp igjen parkering forbudt skiltet.
Bymiljøetaten var positiv til dette og utarbeidet en ny og oppdatert skiltplan med
parkeringsregulering gjeldende for hele plassen, som ble godkjent av Statens Vegvesen i
februar.
Grunnen til at de så behov for en ny skiltplan var at den gamle var ufullstendig (de måtte lete i
papirarkivet og der fant de bare et gammelt vedtak om at det kun er taxier som har lov å
parkere der).
De mente således at det gamle parkering forbudt skiltet i sin tid ble satt opp av vegvesenet
uten et ordentlig vedtak.

Ny benk
Ny benk er kjøpt inn og utplassert på den gamle "Taxi-plassen" ved innkjørselen til
Knappenveien. Vi har innhentet tillatelse fra Bymiljøetaten om bruk av denne plassen.
Utplassering av benken er et fellesprosjekt med Straumesvingen Vel og Knappen Vel.
Plassen er blitt et flott utsiktspunkt etter at den ble ryddet og trær er fjernet. Vi håper plassen
og den nye benken blir tatt i bruk og vil være til glede for nabolaget.

Jubileumsfest
I år er det 40 år siden båtlaget ble stiftet og i den anledning ble alle medlemmene med følge
invitert til jubileumsfest den 31. mars. Grunnet manglende oppslutning ble jubileumsfesten
dessverre avlyst L
Styret valgte i stedet å samles til en enklere markering i form av krabbe-fest på kaien til Lien,
samme helgen som fiskekonkurransen. Det ble en hyggelig og vellykket markering J
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Bøyene
Vi har 4 bøyer som er operative. Det ble utført dykking og vedlikehold på disse i vinter.
Bergen Seilskøyteklubb (BSSK) leier fortsatt 7 bøyer. BSSK fører tilsyn og vedlikehold av
disse bøyene selv.
All havneleie i SBL er kontraktsfestet med leiekontrakter som regulerer rettigheter og plikter
(bl.a. krav til forsikring og ettersyn).

Kaien
Av ukjent årsak er kaien dessverre blitt skadet nylig. En del av rammeverket er ødelagt og har
medført at deler av kaien har flyttet seg utover. Den ene jernstangen er knekt i fra bunnfestet,
slik at hele denne drageren er løs.
Havnesjefen har jekket den midlertidig tilbake på plass og sikret den med tau i land slik at den
ikke kan sige ut igjen, men her må det gjøres en jobb med enten å bore ny stang ned i bunn,
eller feste den eksisterende stangen til fjellet bak bryggen. Dette er uansett ikke noe
vinterarbeid, men må planlegges til våren.

For øvrig er en hel seksjon av kaifronten forsvunnet.

Regnskapet
Regnskapet viser et underskudd på 934 kr og er revidert av Jan Olstad.
Underskuddet skyldes ekstraordinære kostnader i form av innkjøp av ny benk og ny vimpel.
Styret innstiller på at kontingenten og havneleiesatsene holdes uendret i 2018. Dvs:

Kontingent kr. 200,-
Havneleie medlemmer (bøye) kr. 1.500,-
Havneleie ikke medlemmer (bøye) kr. 2.500,-

Det er ikke kommet inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Oppfordring!
For å gjøre det lettere å komme i kontakt med medlemmene ber vi om at dere sender e-post
adressen deres til post@setteviken.no.
Les mer om Sætteviken Båtlag på www.setteviken.no.

Straumsgrend, 31. oktober 2017
Styret i Sætteviken Båtlag





Budsjett 01.10.17 - 30.09.18

Budsjett Regnskap
2018 2017

Inntekter

Kontingenter 12 600 12 600
Havneleie 9 500 8 500
Renteinntekter 150 187
Gevinst v/salg av vimpler - 66
Sum inntekter 22 250 21 353

Kostnader

Leie Bergen Kommune 7 200 7 007
Diverse 950 11 689
Vedlikehold av havneanlegg *) 12 600 -
Årsmøte 3 000 2 823
Fiskekonkurranse 2 000 769
Oppgradering havneanlegg - -
Sum kostnader 25 750 22 287

Resultat -3 500 -934

Merknader:
*) Reparasjon av kaifront, kr. 7.600 (allerede utført) + dykking/inspeksjon av bøyene,   kr. 3.000 +
diverse vedlikehold, kr. 2.000.


