
Årsmøte Kvina Båtforening 15.02.2020 

 

21 medlemmer fant vegen til årsmøtet i Kvina båtforening den 15. februar 2020. Møtet ble 

avhold i foreningens lokaler i Kvina havn. 

Valg av møteleder og referent: 

- Styreleder ble valgt som møteleder og sekretær Vidar Slettjord valgt som referent 

samt ordstyrer. 

Innkalling: 

- Kommentar til innkalling er at fullstendig regnskap burde ligge ved innkallingen. 

Dette tar styret til etterretning. 

Årsberetning: 

- Gjennomgang av årsmelding viser enda et år med mye dugnad fra medlemmer og 

stor aktivitet i havna. Det framkommer ingen innsigelser mot årsberetning. 

Havnekomite kommer med følgende forslag til oppgaver som skal ferdigstilles i 2020: 

- Servicehuset må ferdigstilles. 

- Strøm må kobles til tømmestasjon og bobilplasser. 

- Oppstramming av brygger må gjennomføres årlig. 

- Beplantning i havna skal gjennomføres. Jostein Solvang er primus motor, oppstart 

i mai. 

- Utemøbler vil bli konstruert av paller som foreningen kan få gratis. Medlemmer 

oppfordres til å dra med seg paller til Kvina om noen har anledning til det. 

- For å få inn penger for bobilparkering samt gjesteplasser i havna, foreslås at vi tar 

i bruk app`en fra «go marina». Dette vil forenkle arbeidet med betaling betydelig.  

- Når det gjelder renhold av servicebygg har vi ikke en klar plan på hvordan dette 

skal organiseres. Vi må i første omgang besørge dette selv uten ekstra kostnader. 

- Arbeidsliste for nødvendig arbeid og vedlikehold ut over våren legges ut på 

foreningens facebook side og hjemmeside. 

Økonomi: Gjennomgang av regnskap 2019: 

- Tilbakemelding fra årsmøte er at regnskapet bør revisor godkjennes. Styret tar 

dette til etterretning. Ikke krav til ekstern revisjon. Internrevisjon er godkjent. 

- Styret vil utnevne en kasserer og vi ser på muligheten for å få revidert regnskap 

uten merkostnader. Internrevisor. 

- Banken har godkjent regnskapet 

- Foreninga har ingen midler til investering i 2020. Alt arbeid som gjenstår må 

gjennomføres på dugnad. 

- Foreningen er avhengig av å få leid ut flere båtplasser for å få forutsigbarhet i 

økonomien. 



- Markedsføring må til for å få fart på salget av båtplasser. Styret ønsker innspill på 

hvordan dette kan gjennomføres. 

- Foreningen har fått avtale med banken om to års avdragsfrihet på lån. Dette kan 

hjelpe oss å holde hodet over vann de neste par årene inntil inntektene øker. 

- Foreningen har mottatt støtte fra kommunens næringsfond på til sammen           

Kr. 50000,- 

Regulering av havneleie og kontingent: 

- Årsmøte har vedtatt at havneleie og medlemskontingent beholdes uendret i 

2020. 

 

Innkommen forslag: 

- Ingen innkommende forslag 

 

Valg:  

Årsmøtet besluttet etter forslag fra valgkomite å endre ordlyden i vedtektenes §12 punkt 5. 

Det foretas valg av leder samt minst 4 styremedlemmer. 

Valgkomiteens innstilling under ble enstemmig vedtatt. 

  

- Leder Ronny Andersen                               1 år 

- Styremedlem Vidar Slettjord   1 år 

- Styremedlem Kent Fordelsen   1 år 

- Styremedlem Steinar Løvhaug   2 år 

- Styremedlem Rune Jensen   2 år 

- Styremedlem Jan Pedersen   2 år 

- Varamedlem Monrad Sletteng                              1 år 

- Varamedlem Knut Sandvær   1 år 

 

Akklamasjon og møtet heves! 

 

 

Vidar Slettjord 

Referent 

 

 



 

 


