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Formann Roar Kristiansen snsket velkommen til irsmstet. Han takket de 51 frammotte
medlemmene som fra kl. 11.00 hadde drevet dugnadsarbeid.

Arbeidet som var blitt utfsrt er graving av grsft for rsr og kabel fra hytta til brygge 28 og 2A.
Rekkverk pi brygge 2A ble beiset. Lagercontainer ble innredet med hyller og kroker.
Flyteelementene pi utliggere ble renset for skjell. Det ble tilfsrt subbus pA gangveiene og
vannledning i sone I ble sikret med betongheller.

Det ble servert grillpolser og drikke i forkant av matet.

Formannen leste opp agendaen for irsmstet:

1. Godkjenning av innkalling.

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

3. Beretning20ll

4. Regnskap 20Il

5. Budsjett 2013

6. Eventuelt

7. Valg

1. Innkalling.

Innkallingen ble godkjent da denne har vart kunngjort ved oppslag pi Listranda i
overensstemmende med lover og regler og i tillegg kururgiort pi nettside
www. li strandabatforening. no .

2. Valg av dirigento referent samt to til i underskrive protokollen.

Formann ble valgt til dirigent og sekretrer til referent. Per Andersen og Ketil Eriksen ble valgt
til 6 underskrive protokollen. Alle valg var enstemmige.

3. Beretning

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



4. Regnskap 2011

Regnskapet for 20lI ble utlevert til samtlige. Kasserer redegjorde for regnskapet som er
revidert og funnet i orden. Regnskapet er fsrt etter kontantprinsippet. Regnskapet for 20lI
viser et overskudd pi kr. 36 815,15 mot et budsjettert overskudd pe kr. 68 500,-. Balansen
viste ved flrsskiftet en egenkapital pi kr 251 310,98. Eiendelene bestir av et bankinnskudd pi
kr 250 752,51 og resten i kontanter. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

P6 grunn av forventede kostnader pA strom og kameraoverviking er budsjettet for 2012
revidert fra overskudd til - kr 9 000.- i underskudd.

4. Budsjett 2013

Kasserer presenterte styrets forslag til budsjett for 2013. Medlemskontingent og
vedlikeholdskostnadene opprettholdes uforandret. Likevel er det budsjettert med et overskudd
pe kr. 60 500,-.

5 Eventuelt

o Det ble stilt sporsmil til om brygge 28 ble godt nok sikret slik at det ikke mA til med
tilsvarende vedlikehold hvert 6r. Det er ingen garanti for at det ikke vil bli et problem
for fremtiden. Det ble hevdet at brygga burde vnrt sikret med moringer slik at den
ikke bare var festet i brua og i land.

o Msteleder mente at styret burde ffi en stsrre kompensasjon for sine very enn de ffir n6.
NA er godtgjorelsen fri medlemsavgift og en bitplass uten 6rlig leie. Kasserer som
ogsi har en storjobb med oppdatering av Hjemmesiden er et godt eksempel pi at det
mi godtgf orelse til for i fh medlemmer til 6 ta pi seg slike verv. Dette vil bli tatt opp
ved neste anledning.

o Noe mi gjores for 6 hindre at fremleie av biplasser ikke forekommer. Styret snsker
forslag pfl hvordan dette kan forhindres.

o Det henstilles til biteierne om 6 fierne tauverk og kjettinger fra bfltplassene pi
vinterstid. Det gjelder spesielt pi brygger hvor utliggere tas opp om vinteren, men det
er ogsi uheldig at tauverk og kjettinger fryser fast pi de andre bryggene

o Det forekommer at det er biter som ((presseD> seg inn pi for trange plasser. I tillegg til
at det er uheldig for biten, kan det ogs6 skade brygga. Det skal ikke forekomme.

. Styret vil innen kort tid gJcrre kjent hvilke styremedlemmer som er kontaktpersoner og
ansvarlig for de enkelte bryggene.

6 Valg

Valgkomiteens leder Tor Wilhelmsen fremla valgkomiteens forslag. Komiteens forslag gikk
enstemmig igjennom pi alle vervene.

Tillitsvalgte i Listranda Bitforening:

Formann: Sven-Ulf Thorbjornsen 2 Fr

Viseformann: Svein Gundrosen 1 6r (ikke pi valg)

Kasserer: Ragnar Johansen 2 hr
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Revisorer:

Frode Kristiansen

Kjetil Eriksen
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Tore Lokkeberg

Rolf Hagstrom
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Per Ame Haglund
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Valgkomite:

8 Avslutning

Den nyvalgte formann takket for tilliten og onsket Ronny og Frode velkommen i det nyvalgte
styret. Han takket ogsi for innsatsen til de som forlot styret. Han presiserte ogs6 hvor spesielt
det var at Roar Kristiansen skulle sluffe bide som formann i foreningen og ogsi som medlem.
Roar har vart pidriveren for at vi har fhtt den flotte bithavnen. Helt fra forhandlinger med
grunneiere som startet i 1990 og fram til i dag har han vart den mest sentrale personen. Han
ble spesielt innbudt til neste 6rsmste.

Arsmstet ble avsluttet kl. 16.00

Sven-Ulf Thorbjornsen

Referent
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Ketil Eriksen Per Andersen


