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Innkalling til ordinært årsmøte i Sætteviken Båtlag 2022 
 
 
Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Sætteviken Båtlag. 
 
Tirsdag 22. november, 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 2022 
6. Godkjennelse av årsregnskap for 2022 
7. Godkjennelse av budsjett for 2023, 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 2022 
På vegne av styret i Sætteviken Båtlag  
 
 
 
_______________________________ 
Johnny Sætrum 
Formann  
 
 
Vedlegg: 

 Årsberetning 2022 
 Revidert årsregnskap 2022 
 Budsjettforslag 2023 

    Fra fiskekonkurransen – takk til  som stiller opp år etter år!  
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Årsberetning for Sætteviken Båtlag 2022 

 
Ordinært årsmøte for driftsåret 2021 ble avholdt 29. november 2021 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 2020 (til 2022) – på valg 
Kasserer: Geirmund Holsen 2 år fra november 2020 (til 2022) – på valg 
Havnesjef: Christer Feste  2 år fra november 2021 (til 2023) – ikke på valg 
Styremedlem: Stein Magne Lien 2 år fra november 2020 (til 2022) – på valg 
Styremedlem:  Jan Georg Tangenes 2 år fra november 2021 (til 2023) – ikke på valg 
Styremedlem:  Andreas Strand 2 år fra november 2021 (til 2023) – ikke på valg 
Varamedlem: Algot Peterson 2 år fra november 2021 (til 2023) – ikke på valg 
 

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 2020 (til 2023) – ikke på valg 
Styremedlem: Johnny Sætrum  3 år fra november 2019 (til 2022) – på valg  
Styremedlem: Per Gunnar Grimstad 3 år fra november 2021 (til 2024) – ikke på valg 
 

Styremøter  
Det er avholdt ett styremøte i perioden. 
Styret har hovedsakelig jobbet med følgende saker: 
 

 Fiskekonkurransen 
 Dugnad og Strandryddedag 
 Planlegge videre oppgradering av felleskaien 

 
Medlemmer 
Vi er 69 medlemmer inklusiv æresmedlem Olav Magnussen. Det er en økning på 3 i forhold til 
i fjor. Vi har fått 4 nye medlemmer i perioden, mens 1 er utmeldt. 
 
Fiskekonkurransen (14.08.22)  
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Etter to år med pandemi kunne vi endelig invitere til fiskekonkurranse igjen, den 22. i rekken. 
Med sol fra skyfri himmel og hvor rekordene sto for fall ble den en stor suksess!  
  
Vi er glade for at det ble satt ny deltakerrekord med totalt 63 påmeldte, hvorav 34 barn i 
alderen 1-15 år. For øvrig ble det rekordstor fangst i form av en lyr på 7.2 kg! (ett kilo tyngre 
enn forrige rekord). Den ble fisket opp i Dolviken av Øivind Elias Gilleshammer på 7 år som 
fikk napp i vandrepokalen - vi gratulerer ! 
  
I det strålende sommerværet ble det også anledning til å bade for den yngre garde innimellom 
premieutdeling og spising av hot dogs. Vi var også heldige og fikk besøk av redningsskøyten 
Bjarne Kyrkjebø, til stor glede for de yngste som fikk komme om bord for en omvisning. Takk 
til redningsselskapet som stiller opp år etter år! 
  
Vi takker alle for deltagelsen og håper å se dere igjen til neste års fiskekonkurranse!   
 
Bøyene  
Vi har 3 bøyer som er operative, hvorav en er utleid. Planen er å utføre dykking på bøyene i 
løpet av høsten/vinteren. 
  
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). 
 
Dugnad / Felleskaien 
Styret i Sætteviken Båtlag gjennomførte dugnad på felleskaien den 25. april. Hovedformålet 
med dugnaden var å fjerne den løse kaifronter, samt å gjøre en befaring i forbindelse med å 
legge en plan for videre oppgradering av kaien. 
 
Noe kan gjøres på dugnad (bl.a. riving), men planen er å engasjere en tømrer for å rette av 
kaifronten og smalne den inn, samt å legge nytt dekke. Vi er i gang med å innhente tilbud på 
dette for å få en kostnadsramme å forholde oss til. Ettersom båtlaget har en stram økonomi er 
vi avhengig av hjelp til å finansiere dette, og vi er bl.a. i dialog med Straumesvingen Vel om 
økonomisk støtte. For øvrig sonderer styret andre muligheter for tilskudd og tar gjerne imot 
tips og innspill fra medlemmene. 
 
Strandryddedag 
Den 14. september ble det avholdt strandryddedag. I tillegg til å fjerne boss i strandsonen ble 
busker og kratt fjernet i nærområdet til Sætteviken Båtlag. Dugnaden ble gjennomført i samme 
uke som den nasjonale strandryddeuken. 
 
Styret takker alle som deltok!  
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Grasrotandelen - vil du gi din støtte til Sætteviken Båtlag? 
Båtlaget har 9 grasrotgivere og det har gitt oss en kjærkommen inntekt på 9.619 kr. i 2022. 
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av 
overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller 
foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Sætteviken Båtlag. 
 
Se mer informasjon på hjemmesiden vår om hvordan du kan bli grasrotgiver. 
 
Hjemmesiden (www.setteviken.no) 
Styret jobber for å holde hjemmesiden vår levende. Vi oppfordrer medlemmene til å gi innspill 
til aktuelle saker. 
 
Regnskapet 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 19.501 og er revidert av Leif Steinbakk.  
 
Overskuddet er høyere enn budsjettert pga. inntektene fra grasrotandelen, og i tråd med planen 
om å spare opp midler de kommende årene til å fullføre oppgradering av felleskaien. 
 
Styret innstiller på at kontingenten og havneleiesatsene holdes uendret i 2023. 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. 
 
Les mer om Sætteviken Båtlag på www.setteviken.no. 

 
Straumsgrend, 22. oktober 2022 
Styret i Sætteviken Båtlag 





Budsjett 01.10.22 - 30.09.23

Budsjett Regnskap
2023 2022

Inntekter

Kontingenter 20 000      20 100       
Havneleie 8 500        8 500         
Renteinntekter 50              30               
Grasrotandelen (Norsk Tipping) 7 450        9 619         
Sum inntekter 36 000      38 249       

Kostnader

Leie Bergen Kommune -8 000       -7 834        
Diverse -2 000       -6 763        
Vedlikehold av havneanlegg -3 000       -              
Årsmøte -2 000       -1 463        
Fiskekonkurranse -3 000       -2 688        
Oppgradering havneanlegg -            -              
Sum kostnader -18 000    -18 748      

Resultat 18 000      19 501       

Merknader:


