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Referat fra årsmøte i Sætteviken Båtlag 29.11.2021

Johnny Sætrum, Christer Feste, Geirmund Holsen, Tor Ame Lunde, Rune
Schjønningsen, Per Gunnar Grimstad og Stein Magne Lien

Johnny Sætrum
Rune Schjønningsen
Bergen Seilskøyteklubb, Ruskeneset.
kl. 20.00 - 21.00

1. Valg av møteleder
Johnny Sætrum ble valgt til møteleder.

2. Godkjennelse av Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av referent
Rune Schjønningsen ble valgt som referent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
Christer Feste ble valgt til å signere sammen med møtelederen.

5. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2021
Styrets årsberetning ble gjennomgått av møtelederen.
Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

6. Godkjennelse av årsregnskapet for 2021
Regnskapet for perioden 01.10.20 til 30.09.21 ble fremlagt i revidert stand og gjennomgått
av Johnny Sætrum. Det var ingen kommentarer til regnskapet.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

7. Godkjenning av budsjett for 2022, herunder fastsettelse av kontingent og havneleie
Oppgraderingen av kaianlegg (gjestebryggen) blir satt på vent. Vi håper på midler fra
Straumesvingen Vel i tillegg til oppspart kapital. Kontingent og havneleie består på
samme nivå.

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,-

Vedtak: Budsjettforslaget ble godkjent.
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8. Valg av styremedlemmer og revisor
Valgkomiteen presenterte følgende forslag:

Formann:
Kasserer:
Havnesjef:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Johnny Sætrum
Geirmund Holsen
Christer Feste
SteinMagne Lien
Jan Georg Tangenes
Andreas Strand
Algot Peterson

2 år fra november 2020 (til 2022) - ikke på valg
2 år fra november 2020 (til 2022) - ikke på valg
2 år fra november 2021 (til 2023)- Gjenvalg
2 år fra november 2020 (til 2022) - ikke på valg
2 år fra november 2021 (til 2023)- ny
2 år fra november 2021 (til 2023)- ny
2 år fra november 2021 (til 2023)- ny

Torstein Pihl har bedt om avløsning og det betyr at Christer Feste tar Havnesjef vervet
alene. For øvrig innebærer forslaget at antall varamedlemmer reduseres til en. De to
tidligere varamedlemmene går inn som styremedlemmer ettersom Tor Arne Lunde også
har bedt om å gå av.

Valgkomite: Einar Feste og Paal Knutsen- Gjenvalg for 1 år

Revisor: Leif Steinbakk - Gjenvalg for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Vi takker Torstein Pihl for kjempeinnsatsen som Havnesjef gjennom 17 år, og Tor Arne
Lunde for sine mange verv i båtlaget over en periode på mer enn 30 år, herunder formann,
viseformann og styremedlem. Det ble gjort heder på Tor Ame med et lengre innlegg om
Flytebryggens opprinnelse. Det var han og Eli som var den store drivkraften bak
etableringen av Flytebryggen,
Johnny leste opp historikk fra Tor Arne sine mange styreverv, som startet med at han ble
valgt inn som viseformann i 1990 og senere som formann i 1995. Det ble også informert
om Eli sin tid som styremed-letn, og for hennes engasjement og drivkraft.
Som avslutning ble det overrekt blomster til Tor Arne Lunde, og til Torstein Pihl som fikk
blomster levert hjem.

9. Eventuelt
Det var ikke meldt inn saker til eventuelt.
Det ble nevnt at moren til Christer har utbedret den gamle vimpelen til Sætteviken hvor
nytt stoff ble sydd inn, og vil med det forhåpentligvis holde noen år til (takk for hjelpen!).
Styret håper å kunne gjennomføre strandryddedag og fiskekonkurranse til neste år.
I år ble det gjennomført dugnad på Flytebryggen.rnen ikke strandryddedag og
fiskekonkurranse.
Grasrotandelen ble også nevnt, som kan generere støtte til Sætteviken Båtlag.
Se mer informasjon på hjemmesiden vår www.setteviken.no om hvordan du kan bli
grasrotgiver.
Vi oppfordrer medlemmene til å gi innspill til aktuelle saker slik at vi kan holde
hjemmesiden vår levende.
Tradisjonen tro ble årsmøtet avsluttet med vinlotteri, kaffe og tebrød.
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Vinnere av vinlotteriet:
Tor Arne Lunde, Christer Feste og Rune Schjønningsen

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, 5. desember 2021
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