
  

 

Listranda Båtforening c/o Frode Kristiansen tlf. 977 65 999 

 

 

LISTRANDA BÅTFORENING 
 

Styrets beretning 2012/2013 
 

 

 

Styret i båtforeningen har i år bestått av formann Sven-Ulf Thorbjørnsen, viseformann 

Svein Gundrosen, kasserer Ragnar Johansen, sekretær Frode Kristiansen og 

styremedlemmene Kjetil Eriksen, Eivind Paulsen og Ronny Haugen.  

 

Det har siden forrige årsmøte vært avholdt 5 styremøter, i tillegg til trekningsmøte. Det 

har forøvrige også hvert en del kommunikasjon via mail og telefon. 

 

Det årlige trekningsmøtet ble holdt den 16. mars. Det var i år 6 nye søkere og 18 som 

opprettholdt sin søknad fra i fjor. Det var 4 ledig plasser. Resultatet etter trekningsmøte 

var at det var fire som innløste andel sin. 6 andelshavere som byttet plass og 4 som kom 

inn fra venteliste. Vi har i tillegg pr dags dato 9 sesongplasser utleid. Altså fortsatt er alle 

andelene i båtforeningen solgt.  

 

Nytt i styrearbeidet i år er at det er formalisert 4 bryggeansvarlige. Dette er for sone 1, 

Svein Gundrosen og Kjetil Eriksen, og for sone 2 og 3, Eivind Paulsen og Ronny Haugen. 

Dette har klargjort oppgavene i styrearbeidet bedre. 

 

Det er i år lagt et betydelig arbeid i å forbedre kameraløsningen. Dette er nå ferdigstilt og 

kameraløsningen fungerer nå som ment. Link til kameraløsningen finnes på hjemmesiden 

vår. Det oppfordres fra styret at medlemmene bruker løsningen. 

 

I tillegg har det ble lagt ned mye ressurser i år også fra kasserer Ragnar Johansen i vår 

hjemmeside generelt. Her finnes alt av relevant informasjon fortløpende. Også her 

oppfordrer styret medlemmene til å bruke den flotte hjemmesiden vår aktivt.  

 

Det har i dag også vært dugnad. Hovedoppgavene har vært beising av bryggene 1B og 1C, 

skrape og montere uteliggere og generelt klargjøring for sesongen.  

 

Styret har hatt et meget godt samarbeid i løpet av året og alle stiller til gjenvalg. Styret vil 

minne alle andelseiere at alle har ansvar for å ta vare på Hvalers fineste småbåthavn. Meld 

fra til bryggeansvarlige eller øvrige om saker som kommer opp.  
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