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Innkalling til ordinært årsmøte i Sætteviken Båtlag 2019 
 
 
Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Sætteviken Båtlag. 
 
Torsdag 21. november 2019, 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 2019 
6. Godkjennelse av årsregnskap for 2019 
7. Godkjennelse av budsjett for 2020, 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, 4. november 2019 
På vegne av styret i Sætteviken Båtlag  
 
 
 
_______________________________ 
Johnny Sætrum 
Formann  
 
 
Vedlegg: 

 Årsberetning 2019 
 Regnskap og revisjonsberetning 2019 
 Budsjett 2020     Vi fikk besøk av Redningsselskapet til fiskekonkurransen 
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Årsberetning for Sætteviken Båtlag 2019 

 
Ordinært årsmøte for driftsåret 2018 ble avholdt 22. november 2018 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 2018 (til 2020) – ikke på valg 
Kasserer: Geirmund Holsen 2 år fra november 2018 (til 2020) – ikke på valg 
Havnesjef:* Torstein Pihl  2 år fra november 2018 (til 2020) – ikke på valg 
Havnesjef:* Roald Sandstad 2 år fra november 2017 (til 2019) – på valg 
Styremedlem: Tor Arne Lunde 2 år fra november 2017 (til 2019) – på valg 
Styremedlem: Stein Magne Lien 2 år fra november 2018 (til 2020) – ikke på valg 
Varamedlem:  Jan Georg Tangenes 2 år fra november 2017 (til 2019) – på valg 
Varamedlem:  Andreas Strand 2 år fra november 2017 (til 2019) – på valg 
 
Havnesjef:* Vervet deles mellom to personer 
 

Valgkomite: Einar Feste og Paal Knutsen    
 

Revisor: Leif Steinbakk  
 

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) – på valg  
Styremedlem: Per Gunnar Grimstad 3 år fra november 2018 (til 2021) – ikke på valg 
 
 

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

 Fiskekonkurransen 
 Dykking på bøyene 
 Planlegge oppgradering av felleskaien 
 Fjerning av uønskede båter 
 Hjemmesiden (www.setteviken.no) 

 
 

Medlemmer 
Vi har en stabil og trofast medlemsmasse bestående av 64 medlemmer inklusiv æresmedlem 
Olav Magnussen.  
Vi har fått 2 nye medlemmer i perioden, mens 3 er utmeldt. 
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Fiskekonkurransen 
Årets fiskekonkurranse (den 21. i rekken siden oppstarten i 1999) ble nok en gang vellykket til 
tross for et varierende vær, med regn- og tordenbyger på formiddagen og overgang til godt 
fiskevær i perioden arrangementet varte. 
  
Fangsten var generelt god og i år stakk Selma på 10 år av med seieren etter å ha fisket opp en 
lange på hele 6 kg! – den nest største fisken gjennom fiskekonkurransens historie. 
  
Etter noen år med økt deltakelse ble den litt lavere i år med 42 deltakere, hvorav 23 ivrige og 
glade barn fra nabolaget. 
  
Tradisjonen tro ble det servert hotdogs, brus, kaffe og twist, i tillegg til premier til alle barna. 
Etter premieutdelingen var vi heldige og fikk besøk av Redningsskøyten som velvillig viste 
både store og små rundt i båten.  
En stor takk til redningsselskapet for at de stiller opp,  
og takk til alle som deltok og bidro til at arrangementet  
ble vellykket, samt til Pihl Elektro AS som trofast sponsor. 
  
Vi håper å se dere alle igjen til neste år!  
  
 
 
 

 
 
 
Bøyene  
Vi har 5 bøyer som er operative, hvorav 3 er utleid. Det ble utført inspeksjon og vedlikehold 
på disse i vinter. Inspeksjonen avdekket at det er en del tæring og rust på innfestingene/ 
kjettingene som må utbedres. Forslaget er å borre nye T bolter i loddene og feste tau direkte i 
T bolt med spleist «strupeløkke» og bruk av flettet tau, samt brannslange i løkke for langvarig 
løsning. Styret har besluttet å innhente pris på å utbedre alle bøyene på denne måten.  
  
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). 
 
Felleskaien 
Kaien er i relativt dårlig forfatning og styret ser behov for å gjøre en større utskifting, herunder 
å forsterke konstruksjonen med nye fester til grunn og nytt bjelkelag, samt ny kaifront. 
Styret ser for seg at noe kan utføres på dugnad (riving og legging av nytt dekke), men 
hovedjobben må utføres av fagfolk. Vi har således innhentet pris fra to leverandører som vi 
ønsker å ha videre dialog med for å definere endelig arbeidsomfang og kost. 
 

Årets vinner – vi gratulerer!!! 
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Uønskede båter 
I år har det vært et par episoder der fremmede har tatt seg til rette og forlatt utrangerte båter 
fortøyd i kaien over en lengre periode. Styret har brukt mye tid på å spore opp eierne og 
deretter bidratt til å fjerne dem. Dette er et økende miljøproblem og medfører økt slitasje på 
kaien, og styret har således diskutert ulike tiltak for å begrense dette problemet. 
 

Hjemmesiden (www.setteviken.no) 
Styret jobber for å holde hjemmesiden vår levende. Vi oppfordrer medlemmene til å gi innspill 
til aktuelle saker. Ett eksempel er «Ferdsel i nærområdet til Haakonsvern». 
Flere av våre medlemmer har opplevd å bli stanset av vaktbåt fra Haakonsvern fordi en har 
beveget seg innenfor det militære forbudsområdet. På hjemmesiden finner dere lenker til kart 
over forbudsområdet og ytterligere informasjon fra Forsvaret om lystbåtferdsel rundt 
marinebasen. 
 
Regnskapet 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 17.142 og er revidert av Leif Steinbakk.  
 
Overskuddet er høyere enn budsjettert og i tråd med planen om å spare opp midler de 
kommende årene til en sårt tiltenkt oppgradering av felleskaien. 
Styret innstiller på at kontingenten og havneleiesatsene holdes uendret i 2020. Dvs: 
 
Kontingent     kr.    300,- 
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 2019 
Styret i Sætteviken Båtlag 





 

Til årsmøtet i Sætteviken Båtlag  
 
 
 
 
 
Revisors beretning 
Jeg har revidert regnskapet til Sætteviken Båtlag som omfatter perioden fra 1. oktober 2018 
til 30. september 2019. Regnskapet består av resultatregnskap som viser overskudd med  
kr 17.142 og balanse pr 30. september 2019. 
 
Styret i Sætteviken Båtlag er ansvarlig for å utarbeide regnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde av resultat og finansiell stilling pr 30. september 2019. 
 
Jeg har gjennomført de kontroller som jeg har ansett som nødvendige for å kunne bekrefte 
at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.  
 
Det er min vurdering at regnskapet kan fastsettes som regnskap for Sætteviken Båtlag for 
perioden fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019. 
 
 
Straumsgrend, 31. oktober 2019 
 

 
____________________________________ 

Leif Steinbakk 
 
 
 
 



Budsjett 01.10.19 - 30.09.20

Budsjett Regnskap
2020 2019

Inntekter

Kontingenter 19 000      19 400       
Havneleie 8 500        10 000       
Renteinntekter 200           152             
Gevinst v/salg av vimpler -            96               
Sum inntekter 27 700      29 648       

Kostnader

Leie Bergen Kommune -7 500       -7 311        
Diverse -1 700       -1 709        
Vedlikehold av havneanlegg -            -              
Årsmøte -1 500       -1 528        
Fiskekonkurranse -3 000       -1 959        
Oppgradering havneanlegg *) -50 000    -              
Sum kostnader -63 700    -12 506      

Resultat -36 000    17 142       

Merknader:

*) Utbedring av innfestingene på bøyene (15.000,-) og oppgradering av kaien (35.000,-).


