
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening 

20.03.2017 kl. 19.00 på Vertshuset Ulefoss 

 

15 medlemmer tilstede.  

Av disse 15 var det kun 3 stk som ikke var en del av styret, havnesjef, 
havnekomiteen eller valgkomiteen. Under møtet ble det servert pizza og brus. 

 

1. Valg av dirigent. 

Årsmøtet valgte enstemmig Hans Ove Borgen til møte dirigent. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 

Årsmøte valgte enstemmig Runar Lindgren og Harald Skarstein til å underskrive 
protokoll. 

 

4. Godkjenning av årsberetning 

Leder leser årsberetningen. Godkjent uten merknader. 

 

5. Godkjenning av regnskap 

Kasserer var ikke til stede, men leder informerte om regnskapet for 2016. Det ble 
informert om at budsjett kolonnen var for 2016 og at 2017 budsjett ikke var med på 
utdelt oversikt.  

 

6. Godkjenning av budsjett 

Leder informerte om budsjett for 2017, og det ble godkjent uten merknader. 

 

7. Innkomne forslag 

 

 I år var det kun kommet inn forslag i fra styret.  

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 FORSLAG 1 – KRANLØFT 

Styret mente det var behov for å øke prisen på kranløft  fra 1000kr da foreningen hadde 
gått i underskudd på kranløft det siste året. Hermansen Transport som har hatt 
oppdraget har begynt å differensiere prisene i forhold til båt størrelse. Store båter 
koster nå mye mer enn hva medlemmene har betalt. Hermansen var ikke interessert i å 
justere prisene, så det ble innhentet priser i fra Kranringen. Fra Kranringen fikk vi fast 
pris pr båt uten differensiering i forhold til størrelse. Styret foreslo derfor å prøve 
Kranringen et år og øke prisen på kranløft i fra 1000 til 1100kr for å holde dette på et 
lavest mulig nivå uten å tape penger. 
 
Forslaget ble ble enstemmig vedtatt. 
 
 

FORSLAG 2 – SOMMEROPPLAG  
 

Styret foreslo å fakturere for opplag på båter som ligger på land i sommer halvåret. 
Dette vil gjelde båter som det ikke betales havneavgift på. Prisen settes lik som for vinter 
halvåret til 1000 kr  
 
Forslaget ble ble enstemmig vedtatt. 
 

 

8. Fastsetting av kontingenter og avgifter 

 

Kranløft avgift ved opptak og utsett av båt økes fra 1000 til 1100 kr.   

Avgift for sommeropplag innføres og settes til 1000 kr 

Alle andre kontingenter og avgifter forblir uendret.   

 

Godkjent uten merknader.   

 

 

9. Valg 

  

Valgkomiteen hadde i år store problemer med å finne ny leder, men saken løste seg til 
slutt da nest leder Stian Westheim rykket opp og tok på seg vervet som leder. Det 
resterende året på nestleder vervet tok Kent Inge Dahl som i tillegg vil fortsette å være 
havnesjef på Ulefoss brygge. 

Det ble også gjort et bytte mellom havnesjef og havnekomiteen i Kastebukta. Oddvar 
Kleivane rykker opp og tar det neste året som havnesjef i Kastebukta og Kjell Einar Lie 
tar plassen i havnekomiteen.   

  



 
 
 
 
 
 
 

Styret og komiteer for 2017 

 

Styret: 

Leder   Stian Westheim  enstemmig valgt for 2 år 

Nest leder  Kent Inge Dahl  enstemmig valgt  for 1 år  

Kasserer  Hans Olaf Kastodden enstemmig valgt for 2 år 

Sekretær  Stian Ringsevjen  (ikke på valg – 1 år igjen) 

1. varamedlem Trond Arne Grindem enstemmig valgt for 2 år 

2. varamedlem Jens Henning F. Lunden (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

Havnesjefer: 

Kastebukta  Oddvar Kleivane  enstemmig valgt for 1 år 

Torsnes  Lasse Pershaug  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Ulefoss Brygge Kent Inge Dahl  enstemmig valgt for 2 år 

 

Havnekomité: 

Kjell Einar Lie      enstemmig valgt for 2 år 

Tor Ove Ramtoft      enstemmig valgt for 2 år 

Kjeld Stub-Jakobsen     (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

Valgkomité:  

Leder   Tor Erik Baksås  enstemmig valgt for 2 år 

Medlem  Henrik Salomonsen  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Medlem  Håvard Øygarden   (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

 

Referent: Stian Ringsevjen 

 

 

___________________________________   _____________________________________ 

 Runar  Lindgren     Harald Skarstein 


