
 

Årsmøte Sagene Båtforening 2019 

 

Årsmøteprotokoll 

Plass: Guros Matservice/Statkraft  

Dato: 21.03.19 

Tid: 19:00 

 

Antall fremmøtte 24 stemmeberettigede, samt 4 ikke stemmeberettigede. 

1. Roar Grønvold ble valgt som ordstyrer for møtet. 

2. Jostein Sjaavaag ble valgt som referent for møtet. 

3. Årsberetning ble godkjent av årsmøtet. 

4. Regnskapet for 2018 ble godkjent av årsmøtet. 

 Budsjettet ble godkjent av årsmøtet. 

5. Innkomne forslag 

 Presisering av vedtekter ble godkjent av årsmøtet. 

 Endring av plasser ble godkjent av årsmøtet. 

 Endring av tekst 8 meters regel ble godkjent av årsmøtet. 



 Styret fortsetter prosessen med anbud på utbedring av slippen. Det vil 

komme et ekstraordinært årsmøte med forslag om finansiering.  

 

6. Valg 

 Roar Grønvold ble valgt som formann i perioden 2019-2021 

 Jostein Sjaavaag ble valgt som sekretær i perioden 2019-2021 

 Helge Guldberg ble valgt som styremedlem i perioden 2019-2021 

 Fred-Viggo Sivertsen ble valgt som Revisor 1 i perioden 2019-2021 

 Kjell Erik Torgersen ble valgt som Valgkomite 2 i perioden 2019-2021 

 

Møtet ble hevet kl  

 

Dagsorden for årsmøte 

1. Valg av ordstyrer for årsmøtet. 

2. Valg av referent for årsmøtet. 

3. Årsberetning. 

4. Gjennomgang av regnskap. 

5. Innkomne skriv og forslag 

6. Valg. 

3. Årsberetning for Sagene Båtforening. 

Styret har bestått av: 

Formann  Roar Grønvold 

Nest formann   Trond Mjelde 

Kasserer  Jan Gunnar Aulie 

Sekretær  Jostein Sjaavaag 

Styremedlem  Helge Guldberg  



Vara Styremedlem Nils Smedegård 

 

Styrearbeid: 

Vi har i året 2018 fortsatt arbeidet med oppgradering av havna.  

Det er gjort mye bra arbeid i havna, hvor fullføring av lys og vannposter på flytebrygger og 

indre molo har vært prioritert. 

Styret retter en stor takk til alle som har hjulpet til på dugnad og stilt opp slik at vi kunne få 

det resultatet vi nå sitter med. 

Medlemsoversikt: 

Sagene båtforening har pr. 31.12.2018 følgende medlemmer: 

115 personer med aktivt medlemskap 

34 personer med passivt medlemskap 

1 æresmedlem 

Vaktperiode: 

Nesten alle våre medlemmer har stilt selv, eller ordnet med stedfortreder, på vaktene vi har 

blitt tildelt.   

Vi fortsetter samarbeidet videre med de andre havnene på Tofte med felles vakter. 

Årsavgift 

Alle medlemmer har innbetalt årskontingent/havneavgift for 2018. 

 

Venteliste: 

Havnesjef jobber kontinuerlig med tildeling av ledige plasser, i samarbeid med styret. 

 

Utført arbeider: 

Generelt vedlikehold og rydding av uteområdet. 

Satt opp belysning. 
 
Grøftegraving. 
 



Kabel og rørtrekking. 
 
Lys og vannposter 

 

Arbeid som planlegges å utføres 2019 

Kjøp av tomt fortsetter som prosjekt 

Påbegynne prosjektering av betongutbedringer av slippen. 

Opparbeiding av området etter diverse prosjekter. 

4. Regnskap 

Sagene Båtforenings regnskap er revidert og vedlagt denne beretningen. 

5. Innkommende forslag og skriv. 

 Presisering av vedtekter 

 Endring av plasser 

 Endring av tekst 8 meters regelen. 

 

6.  Valg: 

Følgende verv er på valg: 

Formann, 2 år 

Sekretær, 2 år 

Revisor 1, 2 år 

Valgkomite 2, 2 år 

Valgkomiteens innstilling blir presentert på møtet.  

 

 

 

Roar Grønvold 

Formann 

  


