
REFERAT FRA ÅRSMØTE 

LISTRANDA BÅTFORENING 

30. april 2011 

  

Viseformann Svein Gundrosen ønsket velkommen til de 45 fremmøtte medlemmene som også 

i flere timer hadde deltatt på dugnaden. Det ble ikke beiset mer enn ca 1/3 del av bryggene. 

Årsaken var at det ikke var innkjøpt nok beis og at arbeidet var mer tidkrevende enn planlagt. 

De øvrige arbeidene gikk etter planen og Svein takket for alt arbeidet som var blitt utført av 

de frammøtte 

Etter innledningen leste viseformannen opp agendaen for årsmøtet: 

  1.      Godkjenning av innkalling. 

2.      Valg av dirigent, referent samt to til å underskrive protokollen 

3.      Beretning 2010 

4.      Regnskap 

4.1.            Regnskap 2010 

4.2.            Budsjett 2012 

5.      Innkomne forslag 

6.      Eventuelt 

7. Valg  

 1.         Innkalling. 

Innkallingen ble godkjent da denne har vært kunngjort ved oppslag på Listranda i 

overensstemmende med lover og regler og i tillegg kunngjort på nettside 

www.listrandabatforening.no.   

 

2. Valg av dirigent, referent samt to til å underskrive protokollen. 

Svein Gundrosen ble valgt til dirigent.  Sven-Ulf Thorbjørnsen ble valgt til referent.  Roar 

Mathisen og Terje Johannesen ble valgt til å underskrive protokollen.  Alle valg var 

enstemmige. 

 



3. Beretning 

Styrets beretning ble opplest av sekretær.  Det var ingen innsigelser til denne. 

 4.1.      Regnskap 2010  

Regnskapet for 2010 ble utlevert til samtlige. Sekretær innformerte om regnskapet da Ragnar 

Johansen dessverre var forhindret fra å stille til årsmøtet. Regnskapet er revidert og funnet i 

orden av revisorene.  Regnskapet er ført etter kontantprinsippet.  Regnskapet for 2010 viste et 

overskudd på kr. 104 096,97 mot et budsjettert overskudd på kr. 14 000,-.  Balansen viste ved 

årsskiftet en egenkapital på kr 214 495,83. Eiendelene består av et bankinnskudd på kr 

213 867,36 og resten i kontanter. Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

4.2.             Budsjett 2012 

Sekretær presenterte styrets forslag til budsjett for 2012. Medlemskontingent og 

vedlikeholdskostnadene opprettholdes uforandret. Likevel er det budsjettert med overskudd.  

5. Innkomne forslag. 

 Det var ingen innkommende forslag fra medlemmene. 

Styret la fram forslag på at frist for å søke eller si opp båtplasser forandres til 1. mars. Det ble 

noe diskusjon om dette, men styrets forslag fikk gjennomslag. D.v.s. at ny frist for oppsigelser 

og søknad om båtplass endres i “Lover og regler”.     

6   Eventuelt 

Det ble orientert om at plasskomiteen på campingplassen ser på parkeringen i området som et 

voksende problem. Det ble minnet på at det er ingen rett til parkering som følger båtplassene.    

Det henstilles til medlemmene å respektere dette. 

7 Valg  

Valgkomiteens leder Tor Wilhelmsen fremla valgkomiteens forslag. Komiteens forslag gikk 

enstemmig igjennom på alle vervene. 

Tillitsvalgte i Listranda Båtforening: 

Formann:                    Roar Kristiansen                    1 år (ikke på valg)  

Viseformann:              Svein Gundrosen                   2 år   

Kasserer:                     Ragnar Johansen                    1 år (ikke på valg)  

Sekretær:                    Sven-Ulf Thorbjørnsen           2 år   

Styremedlem:             Magne Larsen                         1 år (ikke på valg)  

Styremedlem:             Kjetil Eriksen                          2 år  



Styremedlem:             Eivind Paulsen                         2 år 

Revisorer:                   Tore Løkkeberg                      1 år (ikke på valg) 

                                   Rolf Hagstrøm                         2 år  

Valgkomite:                Tor Wilhelmsen                     2 år  

                                   Arne Helfredsen                      1 år (ikke på valg) 

   Per Arne Haglund    1 år (ikke på valg) 

 

8 Avslutning 

Den gjenvalgte viseformann Svein Gundrosen  takket for et hyggelig årsmøte og det var et 

klart inntrykk at de frammøtte medlemmene var godt fornøyd med tilstanden i Listranda 

Båtforening.   

Årsmøte ble avsluttet kl. 15.50 

 

Sven-Ulf Thorbjørnsen 

Referent 

  

  

  

  

____________________________________                _____________________________ 

   Terje Johannesen                                                             Roar Mathisen 

                                                                    

 


