
Årsmøte-protokoll 2017 
Listranda Båtforening 

22. april 2017 

Antall fremmøtte medlemmer 36. 

 

Formann Sven-Ulf Thorbjørnsen ønsket velkommen til årsmøtet i LBF 2017. 

Agenda for årsmøtet: 

 

1. Godkjenning av innkalling. 
2. Valg av dirigent og referent. 
3. Årsberetning 2016/2017. 
4. Regnskap 2016. 
5. Budsjett 2018. 
6. Innkomne forslag. 
7. Eventuelt. 
8. Valg. 

 

Gjennomføring: 

 

1. Innkalling. 

Innkallingen ble godkjent. Denne har vært kunngjort på oppslagstavle Listranda, i brevs form til 
medlemmene og på LBF nettside. 

 

2. Valg av dirigent – referent. 

Formann ble valgt til dirigent og Kåre Nilsen til referent. 

 

3. Årsberetning. 

Styrets årsberetning ble lest opp av formann Sven-Ulf Thorbjørnsen og ingen innsigelser til denne. 

 

4. Regnskap. 

Kasserer Ragnar F. Johansen delte ut og redegjorde for revidert og godkjent regnskap 2016. Det ble gjort 
en større HMS kontroll og oppgradering på hele bryggeanlegget 2016. Dette medførte ekstra kostnad for 
moring og bunnkjetting som svares mot underskuddet. 

Regnskapet viste et lite underskudd kr. 36 000,-. Balanse ved årsskiftet kr. 284 221,- 

 

5. Budsjett 2018 

Det er budsjettert med et overskudd kr. 29 000,-.  

Budsjett kameraer 2017/18 vil sammen dekke meste av kostnadene for oppgradering av kameraer og 
opptaker. 

 

6. Innkomne forslag 

Ingen. 

 



 

7. Eventuelt. 

 

• Svenn-Ulf Thorbjørnsen informerte medlemmene om at det kommer til å bli innstramminger i 
forhold til at andelsinnehavere må sørge for at tau og kjetting fjernes etter endt sesong. Nye skilt 
i forhold til dette er satt opp ved utgangen til hver brygge. 
Styret kan fjerne dette om nødvendig. 

• Det er kommet innspill fra Listranda camping om å etablere Boccia bane i sone 1. Ingen 
motforestillinger. 

• Innspill fra et av medlemmene om at det ligger 2-3 båter utenpå hverandre på gjestebrygga. 
Bryggeansvarlige følger opp dette. 

• Formann presiserte at det ved lengre utlån av båtplasser skal fylles ut skjema og leveres styret 
LBF. I forhold til sikkerhet må LBF vite hvem som disponerer båtplassene. 

• Dugnad start 2018 settes til kl. 11:00. 

• Fylle på rund-stein ved jollebrygga. 

• Formann og sekretær redegjorde for at kameraer og opptaker bør oppgraderes. Det er mye nede 
tid. To av tre tilbud var kommet inn til årsmøtet, og styret vil ta en beslutning i etterkant. 
Kostnadsramme kr. 40 – 90 000,- 

 

8. Valg. 

Formann Sven-Ulf Thorbjørnsen Ikke på valg 
   

Viseformann Kjetil Eriksen Ikke på valg 
   

Kasserer Ragnar F. Johansen Ikke på valg 
   

Sekretær Kåre Nilsen Gjenvalgt 

   

Styremedlemmer: Jon I. Engsmyr Ikke på valg 

 Eivind Paulsen Gjenvalgt 

 Ronny Haugen Ikke på valg 

   

Revisorer: Tore Løkkeberg Ikke på valg 

 Rolf Karsten Hagstrøm Gjenvalgt 

   

Valgkomite: Tor Wilhelmsen Ikke på valg 

 Terje Johansen Ikke på valg 

 Per Arne Haglund Ikke på valg 
 

 
9. Avslutning. 

Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen takket forsamlingen for fremmøte. 

 

Kåre Nilsen 

Referent-sekretær. 

 

_____________________________________                     _________________________________ 

Erik Østby                                                                             Rune Berntsen 


