
 

Årsmøte Sagene Båtforening 2022 

 

Møteinnkalling til årsmøte 2022 

Plass: Guros Matservice AS 

Dato: Torsdag 17.03.2022 

Tid: 18:00 

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. 

Tilstede: 33, 1 fullmakt – 32 stemmeberettige. 

 

 

 

 



1. Valg av ordstyrer 

- styrets innstilling: Trond Mjelde 

Valgt 

2. Valg av referent 

- Styrets innstilling: Jostein Sjaavaag 

Valgt 

3. Årsberetning for Sagene Båtforening. 

Styret har bestått av: 

Leder   Trond Mjelde 

Nestleder   Terje Hyttebakk 

Kasserer  Jan Gunnar Aulie 

Sekretær  Jostein Sjaavaag 

Styremedlem  Helge Guldberg  

Vara Styremedlem Nils Smedegård 

 

I tillegg har vi 

Valgkomitemedlem 1: Ivar Thun 

Valgkomitemedlem 2: Kjell-Erik Torgersen 

Revisor 1: Jan-Ove Knutsen 

Revisor 2: Fred-Viggo Sivertsen 

 

Styrearbeid: 

Året 2021 ble nok et år påvirket av Covid-19, så også for Sagene Båtforening. Det har 

dermed vært begrenset møtevirksomhet og dugnad. Det er avholdt 8 styremøter i løpet av 

året. 

Det er allikevel gjort mye bra arbeid i havna, hvor det ble etter sesongen satt i gang med 

oppgradering av ytre molo. 



En del medlemmer har blitt forespurt direkte for dugnad på en del oppgaver. Disse har stilt 

velvillig opp. 

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. 10.03.2022 følgende medlemmer: 

105 personer med aktivt medlemskap 

36 personer med passivt medlemskap 

1 æresmedlem 

Vaktperiode: 

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

blitt tildelt. 

Årsavgift 

Alle medlemmer har innbetalt årskontingent/havneavgift for 2021. 

Utførte arbeider: 

Generelt vedlikehold og rydding av uteområdet. 

Dugnad ved riving av gangbane ytre molo. 

Bygging av arbeidsflåte. 

Arbeid som planlegges å utføres 2022 og fremover (ikke prioritert liste): 

• Sjekk av lysåpning utriggere. 

• Utskiftning av stålknekter for bæring av tredekke ytre molo, inkl nytt tredekke. 

• Maling/beising av klubbhus 

• Olje terrasse og benker. 

• Kontroll av trekanter på utriggere, bytte ut om noen er dårlige.  

• Indre molo treverk oppgradering, en større jobb. 

• Tak vinsje bu. 

• Rekkverk ved slippen. 

• Spyleplass for båter 

 

Godkjent 

 



4. Regnskap 

Sagene Båtforenings regnskap er revidert og vedlagt denne beretningen. 

Godkjent 

5. Innkommende forslag og skriv. 

Forslag til årsmøte. 
 

1. Øke lengden på båter fra 8 til 9 m inkludert motor, baugspyd og badeplattform.  

Kan ikke se noe problem med denne økningen da den nye flytebrygga kom blir det mer plass 
da stolpene er fjernet. 
 
Mvh 
Morten Grannes 
 
Forslaget falt, 1 stemme for, 3 blanke og 28 imot. 
 

2. Medlemmer av valgkomiteen (VK) i Sagene Båtforening har ingen godtgjøring ift vervet og 

det mener jeg er en god og rettferdig ordning.  

 
Jeg ser i midlertidig at det i perioder er en viss arbeidsbelastning og utfordringer rundt 
vervet og at endel medlemmer vegrer seg for å stille til valg.  
 
Den erfaringen jeg har gjort i mine år i VK gjør at jeg for mine etterfølgere foreslår følgende 
for årsmøtet: 
"Medlemmer av valgkomiteen i Sagene båtforening unntas plikten ifm vaktordningen alle 
medlemmer unntatt styrets medlemmer er pålagt." 
 
Mvh 
Ivar Thun 
 
Trakk forslaget etter at forslag 3 ble vedtatt føre forslag 2. 
 

3. Vaktordning. 
 
Tofte Båtforening foreslår til sitt årsmøte å endre til å gå vakter på dagtid. Dette med tanke 
på sine gjesteplasser og leieparkering. 
 
Vi er jo ikke en del av dette. Med egen vaktordning vil våre medlemmer nå måtte dekke 
langt flere vakter i sesongen og en del vil få to vakter i sesongen. 
 
Styret foreslår at vi avvikler vaktordning i Sagene Båtforening når vi får på plass kameraer 
24/7. 
Vedtatt 



 
4. Bom 
 

Styret foreslår å montere bom inn til parkeringsområdet.  
 

Denne vil kunne ringes åpen av medlemmene, på samme måte som dør til klubbhus. 
 

Tilbud ca 45 000,- innhentet hos Longrange Networks. 
 

Vedtatt 

6.  Valg: 

Valgkomiteens innstilling til valg: 

På valg: 

Kasserer: Jan Gunnar Aulie 

Innstilling: Jan Gunnar Aulie 2 år (gjv) 

Valgt 

 

Vara Styremedlem: Nils Smedegård 

Innstilling: Nils Smedegård 2 år (gjv) 

Valgt 

 

Revisor 2: Jan Ove Knutsen (ikke gjv) 

Innstilling: Rita Refvik 2 år (ny) 

Valgt 

 

Valgkomité 1: Ivar Thun (ikke gjv) 

Innstilling: Morten Grannes 2 år (ny) 

Valgt 

 

 

Trond Mjelde 

Leder 


