
 
 

     
 
 
 
 
 

ÅRSMØTE  
20. Februar  2014 

 
 
Sted: Haugesund Sparebank Kl 19.00. 48 personer møtte. 
 
 
Åpning. 
Formann Nils Haugen ønsket velkommen og ba forsamlingen minnes de som hadde falt fra i det siste 
året med ett minutts stillhet 
 
Godkjenning av innkalling.. 
Formannen leste fra vedtektene angående Årsmøte og innkalling. Det var ingen kommentarer til 
innkalling og møtet ble lovlig satt. 
 
Valg av ordstyrer og to sekretærer. 
Lars Nervik ble valgt til ordstyrer.  Bjørn Knutsen og Tor Hagland ble valgt som sekretærer. 
Formannen gir ordet til Nervik som refererer fra vedtektene angående gjennomføring av årsmøte og 
valg. Til valget og votering til forslag ble det valgt 3 personer til tellekomité. Dette ble Terje Haugland, 
Svein Å Lynum og Einar Lund Andersen. 
 
Årsberetning for 2013. 
Formannen leste opp årsberetningen og kommenterte de enkelte avsnitt i denne. Har var ingen 
merknader og beretningen ble godkjent. 
 
Regnskap for 2013 
Kasserer Erling Lervåg gikk gjennom regnskapet for foreningen og regnskapet for havnen og 
kommenterte de enkelte poster. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 
Innkomne forslag. 
Nervik orienterte om hva det står i vedtektene angående forslag til Årsmøtet. 
Det var kommet inn 4 forslag. 
 
Forslag Nr 1 fra Alf M Olsen. Ny tekst i Havnereglementet. 
 
< Pensjonistrabatt på båtplassleien innvilges til medlemmer, for hele året, fra og med det året fyller 67 
år. 100% uføre innvilges rabatt på båtplassleien, for hele året, fra og med det året uføretrygden 
gjelder. Rabattsatsen settes av årsmøtet. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag Nr 2 fra styret.  Fastsettelse av rabattsats for pensjonister og uføretrygdede. 
 
Rabattsats for pensjonister og uføretrygdede settes til 25%. 
Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer. 
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 Forslag Nr 3 fra Alf M Olsen. Ny tekst til Havnereglementet. 
 
Ved dødsfall kan båtplassen tildeles til gjenlevende ektefelle, samboer eller egne barn. 
Tildeling i denne sammenheng, betinger at arvetaker har bostedsadresse i Haugesund Kommune. 
Nytt søknadsskjema må da innleveres innen 3 måneder. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr 4 fra Alf M Olsen. Ang.  Dugnader. 
 
Medlemmer som kontaktes og ikke kan møte, belastes med en timepris på Kr 200,- eventuelt skaffer 
en stedfortreder. Alderpensjonister belastes med Kr 100,- pr time, eventuelt skaffer en stedfortreder. 
Forslaget fikk ikke oppslutning og falt. 
 
Forslag Nr 5 Benkeforslag fra Svein Åge Lynum. Søknad om hjertestarter. 
Lynum kom med et benkeforslag der han ba om at foreningen søkte om tildeling og opplæring av 
hjertestarter som kan plasseres på foreningshuset på Hasseløy. 
Vedtak: Årsmøtet ba Lynum sende et skriftlig forslag på dette og ga styret tillit til å behandle saken på 
styremøte. 
 
Handlingsplan 2014. 
Formann Nils Haugen la frem handlingsplan for 2014. Handlingsplanen ble vedtatt. 
 
Budsjett 2014. 
Kasserer Erling Lervåg gikk gjennom budsjett for 2014 og kommenterte dette. 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg. 
Lars Nervik Ledet valget og forklarte gjennomføringen av votering. 
48 personer var stemmeberetige. 
 
Følgene var på valg i styret: 
Nestleder       Tor Hagland 
Havnesjef      Samson Stensletten 
Styremedlem Geir Spitsø 
Varamedlem  Knut Nesse 
Varamedlem  Sigvald Hasseløy for 1 år  
Alle ble enstemmig gjenvalgt. 
   
Arrangementskomiteen. 
Innstillingskomiteen forslag. 
Vedtak: Styret får fullmakt til å engasjere medlemmer til Arrangementskomiteen. 
 
Innstillingskomiteen. 
Innstillingskomiteens forslag: 
 
Alf M.Olsen        Gjenvalgt. 
Frank K Erikson Ny 
 
Avslutning.  
Formann Nils Haugen takket de som hadde gjort dugnadsinnsats gjennom året og takket møteleder 
Lars Nervik for godt utført jobb. Han avsluttet med å ønske alle vell hjem. 
Møtet avsluttet Kl 21.30. 
 
                                             Referenter Bjørn Knutsen, Tor Hagland. 


