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Innkalling til ordinært årsmøte i Sætteviken Båtlag 2018

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Sætteviken Båtlag.

Torsdag 22. november 2018, kl. 20.00
Sted: Lokalene til Bergen Seilskøyteklubb på Ruskeneset – 2.etasje.

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av referent
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2018
6. Godkjennelse av årsregnskap for 2018
7. Godkjennelse av budsjett for 2019, herunder fastsettelse av kontingent og havneleie
8. Valg av styremedlemmer og revisor
9. Eventuelt

Det vil bli enkel servering; kaffe, mineralvann og «noe å bite i».

Tradisjonen tro vil det også bli vinlotteri.
Alle som deltar på årsmøte får et gratis lodd (3 trekninger).

Vi håper på godt fremmøte, vel møtt !

Straumsgrend, 1. november 2018
På vegne av styret i Sætteviken Båtlag

_____________________________
Johnny Sætrum
Formann

Vedlegg:
· Årsberetning 2018
· Regnskap 2018
· Budsjett 2019 Fiskekonkurransen – for 20. året på rad!
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Årsberetning for Sætteviken Båtlag 2018
Ordinært årsmøte for driftsåret 2017 ble avholdt 30. november 2017 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) – på valg
Kasserer: Geirmund Holsen 2 år fra november 2016 (til 2018) – på valg
Havnesjef:* Torstein Pihl 1 år fra november 2017 (til 2018) – på valg
Havnesjef:* Roald Sandstad 2 år fra november 2017 (til 2019) – ikke på valg
Styremedlem: Tor Arne Lunde 2 år fra november 2017 (til 2019) – ikke på valg
Styremedlem: Stein Magne Lien 2 år fra november 2016 (til 2018) – på valg
Varamedlem:  Jan Georg Tangenes 2 år fra november 2017 (til 2019) – ikke på valg
Varamedlem:  Andreas Strand 2 år fra november 2017 (til 2019) – ikke 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 2017 (til 2020) – ikke 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) – på valg

Minneord
Tidligere styremedlem og æresmedlem Asbjørn Ulvik døde 20.08.18. Vi minnes hans store
engasjement for båtlaget gjennom mange år. Han var blant annet sentral i arbeidet med å stifte
Sætteviken Båtlag i 1977, og var en av pådriverne for å organisere bøyehavnen slik vi har den
i dag. I 2003 ble han utnevnt som æresmedlem.

Styremøter
Det er avholdt 2 styremøter i perioden. Styret har hovedsaklig jobbet med følgende saker:

· Dugnad – nasjonale strandryddedagen
· Vedlikehold av fellesbryggen/kaien
· Dykking på bøyene
· Fiskekonkurransen
· Hjemmesiden (www.setteviken.no)
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Medlemmer
Vi er 65 medlemmer inklusiv æresmedlem Olav Magnussen.
Vi har fått 2 nye medlemmer i perioden, mens 2 er utmeldt.

Fiskekonkurransen – 20 års jubileum!
I år ble fiskekonkurransen arrangert for 20. gang (!) og det ble satt ny deltakerrekord med 33
ivrige og glade barn fra nabolaget J
Medregnet de voksne deltok 60 personer i
aldersgruppen 0-88 år.

Som vanlig besto fangsten hovedsakelig av makrell,
men det ble fisket både torsk, lange og en blekksprut...

Årets vinner ble Elida (4 år) som fisket en lange
på 1.4 kg - vi gratulerer!
Veiingen av fisken ble uvanlig spennende i år
ettersom det var kun 100 gram som skilte
vinnerfisken fra nr. 2.

For å markere jubileet ble det servert sjokoladekake
og boller, foruten hotdogs, brus, kaffe og twist.

Takk til alle som deltok og takk til Pihl Elektro AS som sponset arrangementet i år igjen.

Vi håper å se dere alle igjen til neste år!

Dugnad
Det ble avholdt dugnad lørdag 5. mai, som sammenfalt med den nasjonale strandryddedagen.
Formålet var å utbedre kai-fronten/rammeverket på fellesbryggen, samt rydde området i
strandsonen.
Det var godt oppmøte og styret takker alle som deltok!

Årets vinner – vi gratulerer!!!

Noen av de ivrige i dugnadsgjengen
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Bøyene
Vi har 5 bøyer som er operative, hvorav 3 er utleid. 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).

Hjemmesiden (www.setteviken.no)
Styret jobber for å holde hjemmesiden vår levende. I år kan det nevnes at nye bilder er lagt ut,
nytt bøyekart er laget med informasjon om hvem som leier, samt at historiske dokumenter helt
tilbake fra oppstarten i 1977 er lastet inn og gjort tilgjengelig for styret.

Regnskapet
Regnskapet viser et overskudd på kr. 7.227 og er revidert av Jan Olstad.
Styret foreslår å øke kontingenten til kr. 300
med begrunnelse i at fellesbryggen/kaien
trenger å oppgraderes de kommende årene.
Vi ønsker å ta vare på dette fellesområdet og
ser at ordinært vedlikehold ikke er tilstrekkelig
(konstruksjonen er for svak), og planlegger en
gradvis utskifting de kommende årene. Til det
trengs det økonomiske midler. Det kan også
nevnes at kontingenten ikke har vært oppjustert
på 30 år...
For øvrig innstiller vi på at havneleiesatsene
holdes uendret i 2019. Dvs:

Kontingent kr.    300,- (økning på 100 kr.)
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, 1. november 2018
Styret i Sætteviken Båtlag





Budsjett 01.10.18 - 30.09.19

Budsjett Regnskap
2019 2018

Inntekter

Kontingenter 18 000 13 300
Havneleie 8 500 8 500
Renteinntekter 200 163
Gevinst v/salg av vimpler - -
Sum inntekter 26 700 21 963

Kostnader

Leie Bergen Kommune 7 200 7 091
Diverse 2 500 2 396
Vedlikehold av havneanlegg *) 4 000 874
Årsmøte 3 000 2 802
Fiskekonkurranse 2 000 1 572
Oppgradering havneanlegg - -
Sum kostnader 18 700 14 735

Resultat 8 000 7 228

Merknader:

*) Dykking/inspeksjon av bøyene + diverse vedlikehold (dugnad).


