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Referat fra årsmøte i Sætteviken Båtlag 19/11-2020
Tilstede: Styreformann Johnny Sætrum, Havnesjef Torstein Phil, Havnesjef Christer Feste,
Kasserer Geirmund Holsen, Varamedlem Jan G Tangenes og medlem Rune Schjønningsen
Møteleder:
Referent:
Sted:
Tid:

Johnny Sætrum
Rune Schjønningsen
Bergen Seilskøyteklubb, Ruskeneset.
kl. 20.00

1. Valg av møteleder
Johnny Sætrum ble valgt.
2. Godkjennelse av Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Valg av referent
Rune Schjønningsen ble valgt.
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
Rune Schjønningsen ble valgt til å signere sammen med møteleder.
5. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2020
Styrets årsberetning ble gjennomgått av møtelederen. Følgende ble kommentert underveis:
 2 stk. bøyer er fjernet pga. behov for å redusere driftskostnadene. Loddene ligger igjen på bunn,
men kan brukes igjen senere ved behov.
 Båtlaget har allerede tjent i underkant av 500 kr. på Grasrotandelen (siden innmeldingen i
sommer). Så langt har vi fått 3 grasrotgivere. Det ble oppfordret til at flere medlemmer gir sin
støtte til SBL ved å bli grasrotgiver gjennom Norsk Tipping. Se mer informasjon på hjemmesiden
vår om hvordan du kan bli grasrotgiver. Dette må hver enkelt velge å gjøre i egen regi.

Årsberetningen ble godkjent.
6. Godkjennelse av årsregnskapet for 2020
Regnskapet for perioden 01.10.19 til 30.09.20 ble fremlagt i revidert stand og gjennomgått
av Johnny Sætrum. Det var ingen kommentarer til regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.
7. Godkjenning av budsjett for 2021, herunder fastsettelse av kontingent og havneleie
Det var en kort diskusjon angående kontingent og bøyeleie. Det ble enighet om ingen
økning på leie og kontingent. Det er ønskelig å holde kontingenten forholdsvis lav til tross
for at båtlaget har behov for sårt tiltrengte midler til oppgradering av felleskaien. Det ble
påpekt at det er bedre med flere medlemmer og lav kontingent, fremfor en økt kontingent
med risiko for utmeldinger.
For øvrig ble det godkjenning for innkjøp av ny SBL vimpel til flaggstang. Det vil også
bli vurdert å reparere eksisterende vimpel om mulig.
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Budsjettet og satsene ble således vedtatt uendret som foreslått av styret:
Havneleie medlemmer
Kr. 1.500,- (bøye)
Havneleie ikke medlemmer
Kr. 2.500,- (bøye)
Kontingent
Kr. 300,8. Valg av styremedlemmer og revisor
Valgkomiteen hadde følgende innstilling:
Formann:
Kasserer:
Havnesjef:*
Havnesjef:*
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Johnny Sætrum
Geirmund Holsen
Torstein Pihl
Christer Feste
Tor Arne Lunde
Stein Magne Lien
Jan Georg Tangenes
Andreas Strand

2 år fra november 2020 (til 2022) – Gjenvalg
2 år fra november 2020 (til 2022) – Gjenvalg
2 år fra november 2020 (til 2022) – Gjenvalg
2 år fra november 2019 (til 2021) – ikke på valg
2 år fra november 2019 (til 2021) – ikke på valg
2 år fra november 2020 (til 2022) – Gjenvalg
2 år fra november 2019 (til 2021) – ikke på valg
2 år fra november 2019 (til 2021) – ikke på valg

Havnesjef:* Vervet deles mellom to personer
Valgkomite: Einar Feste og Paal Knutsen – Gjenvalg for 1 år
Revisor: Leif Steinbakk – Gjenvalg for 1 år
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt – alle ble gjenvalgt.
9. Eventuelt
Det var ikke meldt inn saker til eventuelt.
Medlemmer som ikke får informasjon fra båtlaget på e-post oppfordres til å sende e-post
adressen deres til post@setteviken.no. Dette for å gjøre det lettere å komme i kontakt med
medlemmene.
Bergen, 23. november 2020

Vi benytter anledningen til å ønske
alle medlemmene en riktig God Jul
og de beste ønsker for det nye året.
Hilsen styret
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