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Ad 3: Godkjenning av dagsorden. 
 
Lars Nervik leste fra vedtektene ang gjennomføring av årsmøte og dagsorden.                 
Dagsorden enstemmig godkjent. 
 
Ad 4: Årsberetning 2012 v/ formann.  
 
Årsberetning for 2012, Formann Nils Haugen leste årsberetningen og orienterte om arbeidet i 
styret.   
Deretter enstemmig godkjent uten kommentarer. 
 
Ad 5: Regnskaper 2012,   
 
Kasserer presenterte regnskapene 2012 for havn og forening. 
Begge regnskapene enstemmig godkjent. 
Det ble vedtatt at foreningen skulle sende brev til kommunen der vi ber om at ubrukte penger 
fra salg av brygger kan brukes på foreningens havn.  
 
Ad 6: Innkomne forslag.  
Ingen forslag innkommet. 
 
Årsmøte fikk en presentasjon av den nye hjemmesiden til Foreningen. Det var Idar H 
Pedersen som har laget denne, som presenterte hjemmesiden og svarte på spørsmål fra 
medlemmene. 
 
 
Ad 7: Handlingsplan 2013.   
 
Det var Formannen som leste opp handlingsplanen og orienterte. Det kom spørsmål fra salen 
angående lysmaster på nordre brygge på Ballastkaien. Havnesjef opplyste at disse var 
innkjøpt og tenkt montert i løpet av våren.                                                                      
Handlingsplan for planlagt arbeid enstemmig vedtatt. 
 
Ad 8: Budsjett 2013    
 
Kasserer Erling Lervåg la frem budsjettforslag for forening og havn. 
Enstemmig godkjent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad 9: Valg 
 
Følgende ble enstemmig valgt.  Alle etter innstillingskomiteens innstilling: 
 
Formann:   Nils Haugen        (2 år)   
Kasserer:   Erling Lervåg      (2 år) 
Sekretær:   Bjørn Knutsen     (2 år) 
Styremedlem:   Kjetil Leirvåg      (2 år) 
Arrangement Komité  Svein Å. Lynum  (2 år 
Innstillingskomité:  Nils Arne Nilsen (2 år) 
    
 
Etter dette har styret og komitéer følgende sammensetning: 
 
 
 Styret                                                                          Valgt 
Formann:  Nils Haugen   (2013-2015) 
Nestformann:  Tor Hagland   (2012-2014) 
Havnesjef:  Samson Stensletten  (2012-2014) 
Kasserer:  Erling Lervåg   (2013-2015) 
Sekretær:  Bjørn Knutsen   (2013-2015) 
Styremedlem:  Geir Spidsø   (2012-2014) 
Styremedlem:  Kjetil Leirvåg   (2013-2015) 
Varamedlem:  Knut Nesse   (2012-2014) 
Varamedlem:  Sigvald Hasseløy               (2012-2014) 
 
Arr.komité:  Svein Åge Lynum  (2013-2015) 
   Tor Hagland   (2012-2014) 
 
Innstillingskomite: Nils Arne Nilsen  (2013-2015) 
   Hans C. Andersen  (2012-2014) 
   Arne Kvernenes  (2012-2014) 
 
Havnekomité  utnevnes av styret. 
 
 
 Avslutning. 
 
Årsmøtet ble formelt hevet Kl 20.50 
 
 
Bjørn Knutsen (referent)   Tor Hagland (referent) 

sign.        sign. 
 
 
 
 
 



 


